Modlitby
veèerní
a jitøní
Verze s pøekladatelskými poznámkami
Jihlava 2012

V dobì od Paschy do Opuštìní Paschy
(tj. do dne pøed Nanebevstoupením Pánì)
jsou v modlitbách tyto zmìny (platí pro veèerní i jitøní modlitby):
1.) Neète se modlitba ke Svatému Duchu:
„Králi nebeský“. Místo ní se tøikrát øíká:
„Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt pøekonal a jsoucím ve hrobech ivot daroval.“
(V desetidenní dobì od Nanebevstoupení do
Padesátnice se „Králi nebeský“ stále ještì
neète, ale u se nièím nenahrazuje.)
2.) Místo modlitby k Bohorodici: „Jest
vpravdì dùstojno…“ se øíká pøípìv a irmos
9. písnì paschálního kánonu:
„Andìl zvolal k Milostiplné: Pøeèistá Panno, raduj se! A opakuji: Raduj se! Tvùj Syn
vstal tøetího dne z hrobu a mrtvé vzkøísil.
Veselte se, lidé! Skvìj se, skvìj se, nový Jerusaleme, nebo záøí na tobì sláva Hospodinova. Plesej nyní a vesel se, Sione! Ty pak,
pøeèistá Bohorodice, ozdob se slávou ze
vzkøíšení toho, jeho jsi porodila!“
Velkopostní modlitba
svatého Efréma Syrského:
Pane a Vládce ivota mého, chraò mne od
ducha lenosti, sklíèenosti, panovaènosti
a prázdnomluvnosti. †
Ducha pak èistoty, pokory, trpìlivosti a lásky udìl mi, sluebníku svému. †
Ó Pane a Králi, dej, abych vidìl provinìní
má a neodsuzoval bratra svého, nebo tys
blahosloven na vìky vìkùv. Amen. †
Nedostává-li se nám èasu nebo sil, sname
se pøeèíst alespoò nejdùleitìjší modlitby
(vèetnì „zaèínání obvyklého“), napø. ty které jsou oznaèeny iniciálou. Modlitby oznaèené v titulku hvìzdièkou i se zaøazují zejména v pøípadì, kdy modlitby veèerní
a jitøní èteme jako souèást pøípravy k pøijímání úèasti na Boské Eucharistii.
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Veèerní
modlitby
Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.
Je-li pøítomen knìz, dí: Blahosloven Bùh náš …

Není-li knìz, tedy:

Na pøímluvy svatých Otcù našich,

Pane, Jeíši Kriste, Boe náš, smiluj se nad námi.
Amen.
A vdy následuje »zaèátek obvyklý« a po »Otèe náš«;
»zaèátek obvyklý« zní takto:

Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì !
Modlitba k Duchu Svatému:

Králi nebeský, Utìšiteli, Duchu pravdy, jen jsi
všude pøítomen a vše naplòuješ, poklade blaha
a dárce ivota, pøijï a usídli se v nás a oèisti nás
ode vší skvrny a spasi, Blahý, duše naše.
Trojsvatá píseò:

Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj
se nad námi. (Tøikrát)
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Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Další modlitby »zaèátku obvyklého«:

Pøesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, oèis
høíchy naše; Vládce, odpus pøestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše pro jméno své.
Hospodi, pomiluj;
Hospodi, pomiluj;
Hospodi, pomiluj.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.

Otèe náš, jen jsi na nebesích!

Posvì se jméno tvé,
pøijï království tvé,
buï vùle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpus nám naše viny,
jako i my odpouštíme viníkùm našim,
a neuvoï nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Po »zaèátku obvyklém« následují tøi tropary:

S

miluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi,
nebo ádné omluvy nevìdouce, tuto modlitbu
tobì, jako Vládci svému, my høíšníci pøinášíme,
smiluj se nad námi.
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Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

P

ane, smiluj se nad námi, nebo v tebe doufáme. Nehnìvej se na nás velmi, ani rozpomínej se na høíchy1 naše, ale pohleï i nyní jako milosrdný na nás a zbav2 nás nepøátel našich; nebo tys
Bùh náš a my lid tvùj, všichni dílo rukou tvých
a jméno tvé vzýváme.
I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.

B

ránu milosrdenství otevøi nám, poehnaná
Bohorodice, abychom doufajíce v tebe nezhynuli, ale osvobozeni byli tebou od všeliké bídy3,
jeto jsi spása pokolení køesanského.

Hospodi, pomiluj. (Dvanáctkrát)
A èti pozornì a s dojetím následující modlitby
tìch, kteøí se odebírají ke spánku.
Modlitba první, svatého Makária Velikého, k Bohu Otci:

Boe vìèný a Králi všelikého stvoøení, jen dal jsi
mi dospìt a k hodinì této, odpus mi høíchy, jich
jsem se dopustil v tento den skutkem, slovem i pomyšlením. Oèisti, Hospodine, poníenou4 moji duši
od veškeré poskvrny tìla i ducha. Dej mi za noci
této spánkem projíti v pokoji; a povstav ze svého
prostého loe, vìrnì slouím5 pøesvatému jménu
tvému, Hospodine, po všechny dny ivota svého
a pøemohu dotírající na mne nepøátele tìlesné
i beztìlesné; a zbav mne, Hospodine, daremných6
myšlenek, je mne poskvròují, i špatných ádostí7.
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Nebo tvé jest království i moc a sláva, Otce i Syna
i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.
Modlitba druhá, svatého Antiocha,
k Pánu našemu Jeíši Kristu:

Vševládce, Slovo Otcovo, jediný dokonalý, Jeíši
Kriste, pro hojné milosrdenství své nevzdaluj se
nikdy ode mne, sluebníka svého, ale vdy ve mnì
pøebývej. Jeíši, dobrý pastýøi svých oveèek, nevydej mne vzpouøe hadovì a choutkám satanovým
mne neponechávej, vdy sémì zhouby8 ve mnì
jest9. Avšak ty sám, Pane, Boe uctívaný, Králi
svatý, Jeíši Kriste, ochraòuj mne, spícího, svìtlem nehasnoucím, Duchem svým svatým, jím posvìtil jsi uèedníky své. Dej, Pane, i mnì, nehodnému sluebníku svému, spasení své na loi mém;
prosvi mysl mou svìtlem poznání10 svatého Evangelia svého, duši láskou Køíe svého, srdce èistotou
svého slova, tìlo mé svým bezhøíšným utrpením11;
mysl mou ochraòuj svou pokorou a pozdvihni mne
v náleitém èase k oslavování tebe. Nebo veleslavný jsi s bezpoèáteèným12 Otcem svým i s pøesvatým
svým Duchem navìky. Amen.
Modlitba tøetí, k pøesvatému Duchu:

Pane, Králi nebeský, Utìšiteli, Duchu Pravdy, projev milosrdenství a smiluj se nade mnou, høíšným
sluebníkem svým; odpus mnì, nehodnému,
a promiò vše, èím jsem se proti tobì dnes prohøešil
– jako èlovìk, ba spíše – ani ne jako èlovìk, ale hùøe
6

dobytèete; odpus úmyslné mé høíchy i neúmyslné,
vìdomé i nevìdomé a všechny, které z nezralosti13
i ze špatných návykù14, z unáhlenosti15 èi sklíèenosti16 pocházejí. Jestli jsem se jménem tvým zaklínal,
nebo se mu rouhal v myšlenkách svých, anebo nìkoho pohanil17, vyèítal mu, èi pomlouval koho
v hnìvu svém, nebo zarmoutil ho, anebo se kvùli
nìèemu rozhnìval, nebo zalhal; jestli jsem zahálèivì vyspával18, èi chudák pøišel ke mnì a pohrdal
jsem jím, anebo jsem bratra svého zarmoutil, nebo
se hašteøil19, nebo nìkoho odsoudil, anebo vypínal
se, èi pyšnil, nebo se rozèiloval20; nebo – zatímco
stál jsem na modlitbì – zabývala se moje mysl
špatnostmi21 tohoto svìta, anebo na nemravnost22
jsem myslel; jestli jsem se pøejedl èi opil, nebo se
hloupì23 smál; èi jsem na zlo pomyslel; anebo spatøiv dobrotu24 jiného, ranìn v srdci jsem tím byl;
nebo jsem nevhodnì mluvil, èi se posmíval høíchu
bratra svého – nespoèetná jsou prohøešení má. A
modlitbu jsem zanedbával, èi nìco jiného spáchal
jsem špatného, naè si u nevzpomínám, toho všeho
a horších vìcí jsem se dopustil, Stvoøiteli mùj,
Vládce, smiluj se nade mnou, malomyslným25 a nehodným sluebníkem svým, promiò mi a odpus,
omluv mne, jako Blahý a Lidumil, a v pokoji ulehnu, usnu a odpoèinu si já marnotratný26, høíšný
a bídný 27 ; abych se pak poklonil a opìvoval
i oslavoval pøeèestné jméno tvé, s Otcem
i jednorozeným Synem Jeho, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
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Modlitba ètvrtá, svatého Makária Velikého:

Co ti mohu pøinést nebo èím se ti odplatit, veleštìdrý nesmrtelný Králi, slitovný a lidumilný
Pane? Vdy jsi mne, aè lenošil jsem ve slubì tvé
a nic dobrého neuèinil, pøivedl ke konci prošlého
dne tohoto, chystaje pro mou duši obrácení a spasení. Milostiv budi mnì, høíšnému a ádným dobrým skutkem neodìnému; pozdvihni padlou moji
duši, poskvrnìnou nesèetnými prohøešeními,
a odejmi ode mne veškerou zlou28 myšlenku tohoto
viditelného ití. Jediný bezhøíšný, odpus má provinìní, jimi jsem proti tobì zhøešil v tomto dni,
vìdomì i nevìdomky, slovem i skutkem èi pomyšlením a všemi smysly svými. Ty sám mne svou záštitou ochraòuj ode všech úkladù29 protivníkových
Boskou mocí svou a nevýslovnou lidumilností a silou. Oèisti, Boe, oèisti mnoství høíchù mých. Pøivol laskavì, Pane, vysvobodit mne ze sítí zlého30
a zachraò vášnivou31 moji duši. Osvì mne svìtlem
tváøe své, a pøijdeš ve slávì. A nyní mi dej bez odsouzení usnouti spánkem bez pøeludù32, mysl sluebníka tvého uchovej nezmatenou33 a odeeò ode
mne všechnu èinnost satanskou. Prosvi duchovní
oèi srdce mého, abych neusnul spánkem smrti34.
Sešli mi k vysvobození od nepøátel mých andìla
pokoje, ochránce, vùdce35 duše i tìla mého, abych
vstana z loe svého, dìkovné modlitby tobì pøinesl.
Ano, Pane, dle svého rozhodnutí a úmyslu vyslyš
mne, høíšného a ubohého sluebníka svého; dej mi,
a vstanu, abych byl pouèen slovem tvým a sklíèenost36 bìsovská nech je andìly tvými odehnána
daleko ode mne, abych dobroøeèil jménu tvému
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svatému a velebil a slavil pøeèistou Bohorodici Marii, ji dal jsi nám, høíšným, jako zastánkyni37; tedy
pøijmi ji, modlící se za nás, nebo vím, e následuje
lidumilnost tvou a v pøímluvách neustává. Její
záštitou38 a uctívaného Køíe znamením † a pro
všechny svaté své ubohou duši mou zachovej,
Jeíši Kriste, Boe náš, nebo svatý a velectìný jsi
navìky. Amen.
Modlitba pátá:

H

ospodine, Boe náš, v èem zhøešil jsem tohoto
dne slovem, skutkem i pomyšlením, promiò
mi jako Blahý a Lidumil. Daruj mi pokojný a nerušený spánek. Pošli svého andìla ochránce, aby
mne zaštítil a chránil pøed všelikým zlem. Nebo
tys ochránce duší i tìl našich, a tobì chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Modlitba šestá:

Pane, Boe náš, v nìho jsme uvìøili a jeho jméno
nad jakékoliv jiné jméno vzýváme, dej nám, ke
spánku se odebírajícím, úlevu duši i tìlu; ochraòuj
nás pøed všelikými pøeludy a zachovej nás od temných rozkoší tìlesných39; zastav pøívaly40 vášní,
uhas poár vzpoury41 tìlesné. Dej, a slovy i skutky
ijeme v èistotì42, abychom dosáhli ctnostného
ivota a od pøislíbených blah tvých neodpadli,
nebo poehnaný jsi navìky. Amen.
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Modlitba sedmá, svatého Jana Zlatoústého.
Prosby k modlení dle poètu dvaceti ètyø hodin
— denních i noèních —
Denní:

Pane, nezbavuj mne nebeských svých blah.
Pane, vysvoboï mne od vìèných muk. 3Pane, jestli jsem rozumem43, myšlenkou, slovem nebo skutkem zhøešil, odpus mi. 4Pane, zbav mne veškeré
nevìdomosti, zapomnìtlivosti44, malomyslnosti
a kamenné bezcitnosti. 5Pane, vysvoboï mne ze
všelikého pokušení. 6Pane, osvì moje srdce, zatemnìné špatnými ádostmi. 7Pane, já – jako èlovìk – zhøešil jsem, ty však – jako Bùh slitovný
– smiluj se nade mnou, vida nemoc duše mé.
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Pane, sešli mi blahoda45 svou na pomoc, abych
oslavoval svaté jméno tvé. 9Pane Jeíši Kriste,
vepiš mne, sluebníka svého, do knihy ivota a daruj mi konec dobrý. 10Pane, Boe mùj, jestli jsem
nic dobrého neuèinil pøed tebou, dej mi – v milosti
své – s dobrem zaèít. 11Pane, nech skanou krùpìje
rosy blahodati tvé do srdce mého. 12Pane nebes
i zemì, pamatuj na mne, høíšného sluebníka svého, hanebného a neèistého, v království svém.
Amen.
1
2

Noèní:

Pane, pøijmi mne, kajícího. 2Pane, neopouštìj
mne. 3Pane, nedej mi padnout v záhubu46. 4Pane,
dej mi dobrou mysl47. 5Pane, dej mi dar slz, pamatování na smrt a lítost48. 6Pane, vzbuï ve mnì úmysl vyznat høíchy mé. 7Pane, dej mi pokoru, èistotu49
1

10

a poslušnost. 8Pane, dej mi trpìlivost50, velkomyslnost a mírnost51. 9Pane, zasaï ve mnì koøen dobra
a bázeò pøed tebou v srdce mé. 10Pane, uèiò mne
hodným milovati tebe z celé duše a ze vší mysli52
mé a èinit ve všem vùli tvou. 11Pane, ohraï mne od
nìkterých lidí i bìsù i vášní a od všeho jiného nepatøièného. 12Pane, ty víš, co èiníš, a konáš, jak ty
sám chceš; buï vùle tvá i ve mnì, høíšném; nebo
blahosloven jsi a na vìky. Amen.
Modlitba osmá, k Pánu našemu, Jeíši Kristu:

Pane Jeíši Kriste, Synu Boí, na pøímluvy pøeèestné Matky své i beztìlesných andìlù svých
a proroka, Pøedchùdce a Køtitele svého, té i Boha
hlásajících apoštolù, svìtlých a vítìzných muèedníkù, ctihodných a bohonosných Otcù i všech svatých vysvoboï mne z nastávajícího útoku53 démonského. Ó Pane mùj a Stvoøiteli, jen nechceš smrti
høíšníka, ale aby se obrátil a iv byl, dej i mnì,
bídnému54 a nehodnému, obrácení. Vytrhni mne ze
chøtánu zhoubného hada, zejícího pozøíti mne
a hrozícího strhnouti mne ivého do pekel. Ó Pane
mùj, útìcho má, jen ses pro mne ubohého55 v tìlo
pomíjivé odìl, vytrhni mne z mé bídy56 a utìš
nešastnou57 duši mou. Vsaï v srdce mé plnìní pøikázání svých, zanechání zlých skutkù58 a dosahování blahoslavenství svých; vdy v tebe doufám,
Pane, spasi mne59.
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i Modlitba k pøesvaté Bohorodici od Petra,
mnicha studijského:

Pøed tebou, pøeèistá Matko Boí, já bídný padám
a modlím se: Ty víš, Královno, e bez pøestání høeším a hnìvám Syna tvého a Boha mého. Mnohdy,
kdy se kaji, shledávám sebe lháøem pøed Bohem,
a pokání èiním s rozechvìním – neudeøí na mne
snad ji Hospodin?, avšak po èase èiním opìt to
samé jako døíve. Vìda to, Vládkynì moje, Paní, Bohorodice, prosím tì, aby ses nade mnou smilovala,
abys mne posílila a darovala mi konání dobra.
Vdy víš, Vládkynì moje, Bohorodice, e naprosto
nenávidím zlé skutky své a celou svou myslí miluji
zákon Boha mého; leè nechápu, Paní pøeèistá, jak
to, e to, co nenávidím, zároveò v oblibì mám
a dobro opouštím60. Pøeèistá, nepovoluj mojí vùli,
aby se uskuteènila, nebo není pøíjemná Bohu61,
nýbr nech se dìje vùle Syna tvého a Boha mého;
a mne spasí, pouèí a udìlí blahoda Svatého Ducha, abych od nynìjška skonèil se všemi poskvròujícími skutky a nadále vedl ivot dle pokynù Syna
tvého, jemu náleí veškerá sláva, èest i panování,
s bezpoèáteèným62 Otcem Jeho i s pøesvatým a blahým ivotodárným Jeho Duchem, nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv. Amen.
Modlitba devátá, k pøesvaté Bohorodici:

B

lahého Krále blahá Matko, pøeèistá
a poehnaná Bohorodice Maria, milosrdenství Syna svého i Boha našeho vylej na duši mou,
vášním oddanou, a pøímluvami svými pøiveï mne
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k èinìní63 dobrých skutkù; abych ostatním èasem
ivota svého kráèel bez pokleskù64 a skrze tebe dosáhl 6 5 ráje, Bohorodice, Panno, jediná èistá
a blahoslovená.
Modlitba desátá, ke svatému andìlu ochránci:

A

ndìli Kristùv, ochránce mùj svatý, záštito
duše i tìla mého, promiò mi vše, èím zhøešil
jsem dnešního dne; vysvoboï mne od všeliké nepøátelské nástrahy66 odpùrce, abych ádným høíchem nerozhnìval Boha našeho; avšak pros za
mne, høíšného a nehodného sluebníka, abys mne
mohl pøedstavit jako hodného dobroty a milosti
nejsvìtìjší Trojice i Matky Pána našeho, Jeíše
Krista, i všech svatých. Amen.
Dále – kondak Bohorodici:

Vojevùdkynì v boji vítìzná,

je nás osvobozuješ od zlých,
tebou chránìni díky ti vzdávají
sluebníci tvoji, Bohorodice.
Ty pak vládnoucí mocí nepøemoitelnou,
ze všech bìd nás vytrhni,
a k tobì zní naše zvolání:
„Raduj se67, Nevìsto povdy panenská68 !“
Poté:

Pøeslavná vdycky Panno, Matko Krista Boha, pøines naši modlitbu Synu svému a Bohu našemu,
aby skrze tebe spasil duše naše. (Od mnicha Antiocha)
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Všechnu nadìji svou v tebe jsem sloil, Matko
Boí, zachovej mne pod krovem svým69.
Bohorodice Panno, neopovrhuj70 mnou høíšným,
ádám tvou pomoc a tvé zastání, nebo v tebe doufá
duše má, – smiluj se nade mnou.
Dále modlitba sv. Joannikia:

Nadìjí mou je Otec, útoèištìm mým Syn, záštitou
mou Duch Svatý;

† Trojice svatá – sláva tobì!
Následuje:

Jest vpravdì dùstojno blahoslaviti tebe, Bohorodici, vdy blahoslavenou a pøeèistou Matku Boha našeho.
Tebe nad cherubíny ctìnìjší a nad serafíny bez pøirovnání slavnìjší, bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu; i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen. »Hospodi, pomiluj«
(tøikrát).
Je-li pøítomen knìz, pak øekni: Pane, poehnej.
A knìz pronáší ehnající propuštìní.
Není-li pøítomen knìz, tedy:

Pane, Jeíši Kriste, Synu Boí, na pøímluvy pøeèisté Matky své, ctihodných a bohonosných Otcù našich i všech svatých, smiluj se nad námi.
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Tím konèí prvá èást veèerních modliteb, kterou se
bratøí modlí spoleènì v chrámu; køesané ve svìtì se ji
modlí s rodinou, pøípadnì s dalšími bratøími, èi sami
pøed domácí svatou ikonou. Pokud se ètou všechny veèerní modlitby najednou, je zvykem èíst hned po modlitbì sv. Joannikia modlitbu sv. Jana Damašského,
a poehnání: „Pane, Jeíši Kriste...“ èíst a na konci.

‡‡‡
Veèerní modlitby dále pokraèují (v soukromí) nad loem:

Pane, Jeíši Kriste, Synu Boí, na pøímluvy pøe-

èisté Matky své, ctihodných a bohonosných Otcù
našich i všech svatých, spasi mne, høíšného.
Modlitba sv. Jana Damaskina, ji øíkej,
ukazuje na loe své:

Vládce, Lidumile, zdali mi toto loe u nebude hrobem, èi zda ještì osvítíš bídnou71 moji duši dnem?
Hle, pøede mnou je hrob; hle, pøede mnou stojí
smrt. Bojím se soudu tvého, Hospodine, a muèení72
bez konce, zlo toti konat nepøestávám a stále hnìvám tebe, Pána, Boha svého, i pøeèistou tvoji Matku a všechny mocnosti nebeské i svatého andìla,
ochránce svého. Vím tedy, jak nehoden jsem lidumilnosti tvé, Pane, a zasluhuji jen všeliké odsouzení a utrpení. Ty však, Pane, a chci nebo nechci,
spasi mne. Vdy spasíš-li spravedlivého, není to
nic velkého; a jestli se nad nevinným smiluješ, kdo
se podiví? Takoví jsou pøec hodni tvé milosti.
Avšak na mnì, høíšném, uka73 jako podivuhodnou
milost svou – tímto zjev svou lidumilnost. A moje
zlo nezvítìzí nad nevypravitelným tvým dobrem
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a milosrdenstvím. Jak ty sám chceš, spravuj pøípad mùj74.
A kdy ji hodláš ulehnouti na loe, øekni toto:

Osvi oèi mé, Kriste Boe, a nikdy neusnu spánkem smrti, nech nikdy neøekne nepøítel mùj: Dostal jsem ho.
»Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.«
Budi zastáncem duše mé, Boe, nebo procházím
mezi mnohými osidly; vysvoboï mne z nich a spasi mne, Blahý, jako Lidumil.
»I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.«
Pøeslavnou Matku Boí, nad andìly svìtìjší, neumlèitelnì75 opìvujeme, vyznávajíce srdcem i ústy
tuto Bohorodici, nebo nám vpravdì porodila Boha
vtìleného a modlí se bez pøestání za duše naše.
Dále polib svùj køí a pøeehnej znamením køíe místo,
kde ulehneš,
— od hlav do nohou, ze všech stran —
praviv modlitbu ke ctihodnému Køíi:

A povstane Bùh a rozptýleni budou nepøátelé
Jeho; a utekou pøed tváøí Jeho ti, kdo Jej nenávidí. Jako pomíjí dým, tak a pominou; jako rozplývá
se vosk od ohnì76, tak a zhynou bìsové pøed tváøí77
tìch, kteøí Boha milují, ehnají se Køíe znamením † a radostnì praví: Buï pozdraven, nejctìnìjší a ivotodárný Køíi Pánì, jen vyháníš bìsy
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silou na tobì rozpjatého Pána našeho, Jeíše Krista, který do pekla78 sestoupil, moc ïáblovu pøemohl
a daroval nám tebe, uctívaný Køí svùj, k vyhánìní
všech škodících nám nepøátel. Ó pøeèestný a ivotodárný Køíi Pánì, pomáhej mi se svatou Paní,
Bohorodicí Pannou a se všemi svatými. Amen.
Dále místo odpuštìní:

Oslab

, odpus, promiò, Boe, pøestoupení naše,
úmyslná i neúmyslná, jich jsme se dopustili slovem i skutkem, vìdomì i nevìdomì, ve dne i v noci,
rozumem80 i pomyšlením; všechna nám odpus
jako Blahý a Lidumil.
79

Modlitba pøímluvná:

O

dpus, Hospodine, Lidumile, tìm, kteøí nás
nenávidí a ubliují81 nám. Dobøe èiò tìm,
kdo nám dobøe èiní. Bratøím* a pøíbuzným našim
daruj, oè prosí ke spáse a ivot vìèný. Navštiv nemocné a daruj jim uzdravení. Pomáhej plavícím se
po moøi82 (i vzduchem). Cestuj s cestujícími. Pravoslavným køesanùm pomáhej k vítìzství. Slouícím nám a dobrodincùm našim83 daruj odpuštìní
høíchù. Podle velikého milosrdenství svého smiluj
se nad tìmi, kteøí uloili84 nám nehodným modliti
se za nì. Pamatuj, Pane, na døíve zesnulé otce
i bratry naše a upokoj je tam, kde záøí svìtlo tváøe
tvé. Pamatuj na naše bratry, kteøí jsou vìznìni,
*

Oslovení „bratøi“ se v Církvi vztahuje na mue i na eny („v Kristu
mu ani ena,“ praví Písmo).
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a vysvoboï je z kadého protivenství85. Rozpomeò
se na ty, kteøí pøinášejí dary86 a dobrodiní èiní ve
svatých chrámech tvých, a dej jim, oè prosí ke spáse, a ivot vìèný. Pamatuj, Hospodine, i na nás,
poníené, høíšné a nehodné sluebníky své, a osvi
naši mysl svìtlem poznání tebe, uveï nás na stezku plnìní pøikázání svých; na pøímluvy pøeèisté
Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie
i všech svatých svých; jeto poehnaný jsi na vìky
vìkùv. Amen.
Kadodenní vyznávání høíchù:

Vyznávám se tobì, Hospodinu, Bohu a Stvoøiteli
svému, Jedinému ve svaté Trojici, jeho oslavujeme a jemu se klaníme, Otci i Synu i Svatému Duchu, ze všech høíchù svých, jich jsem se dopustil
po všechny dny ivota svého, v kadou hodinu,
v pøítomném èase i v pøedešlých dnech a nocích,
skutkem, slovem, pomyšlením; pøejídáním 87 ,
opilstvím, mlsáním88; prázdnomluvností89, sklíèeností90, leností; odmlouváním èi hádkou91, neposlušností, pomlouváním92, odsuzováním; nedbalostí93, samolibostí94; hamiností95, krádeí96, nepravdomluvností97, lakotou98, zištností99; árlivostí,
závistí, hnìvem, pomstychtivostí100, nenávistí, podvodem101; a všemi smysly svými: zrakem, sluchem,
èichem, chutí i hmatem. Vyznávám i všechny
ostatní své høíchy – duševní spolu s tìlesnými
– jimi jsem tebe, Boha a Stvoøitele svého, rozhnìval a blinímu svému ukøivdil. Lituji všech tìchto
svých prohøešení, uznávám, e jsem viníkem pøed
tebou, a mám vùli káti se. Toliko pomoz mi, Hospo18

dine, Boe mùj, se slzami pokornì prosím tebe.
Pøedešlé høíchy mé odpus mi v milosrdenství
svém a rozhøešení všech, je jsem vypovìdìl pøed
tebou, mi udìl, nebo jsi Dobrý a Lidumil.
Tento tropar se ète po modlitbách jitøních i veèerních:

Pod tvoji milost se utíkáme, Bohorodice Panno.
Modlitby nás utištìných102 nepøehlíej103, ale z bìd
vysvoboï nás, jediná èistá a blahoslovená!

Pøeehnav se znamením Køíe, ulehni na lùko, øka:

Ohraï mne, Pane, mocí uctívaného

a oivujícía ochraòuj mne tak od všeliké104

ho Køíe svého †
ho zla.

Pøed usnutím øekni ještì:

V ruce tvé, Pane Jeíši Kriste, Boe mùj, svìøuji

ducha svého; ty mne ehnej, smiluj se nade mnou
a ivot vìèný mi daruj. Amen.
(Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.)

Jitøní modlitby
Vzchop se a nelenoš, povstav a probrav se ze spánku,
øekni toto:

Ve jménu Otce †
cha † amen.

i Syna †

i Svatého Du-

Poté chvilku postùj v mlèení, dokud se neutiší všechny
smysly a myšlenky neopustí vše pozemské, a pak pronášej následující modlitby beze spìchu a s pozorným
srdcem. Nejprve uèiò tøi poklony, øka:

Pane, Jeíši Kriste, Synu Boí, smiluj se nade mnou,
høíšným.*
Je-li pøítomen knìz, dí: Blahosloven Bùh náš …
Není-li knìz, tedy zaèni takto:

Pane, Jeíši Kriste, Synu Boí, na pøímluvy pøeèisté Matky tvé i všech svatých, smiluj se nad
námi. Amen.
Pak vdy následuje »zaèátek obvyklý« – tj. »Sláva tobì,
Boe náš, sláva tobì«, »Králi nebeský«, trojsvatá píseò… a dal. a po »Otèe náš« (viz zaèátek veèerních
modliteb).

*

Nebo modlitba celníkova: „Boe, budi milostiv mnì høíšnému“
(Luk 18,13).
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Po »zaèátku obvyklém« následují tropary Trojièní (1. hlas):

Procitnuvše ze spánku, padáme pøed tebou, Blahý,
a andìlskou píseò pìjeme tobì, Silný:
Svatý, svatý, svatý jsi, Boe, pro Bohorodici105 smiluj se nad námi.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
Z loe a ze spánku jsi mne pozdvihl, Pane. Mysl
mou i srdce mé osvì a ústa má otevøi, abych tì
opìvoval, svatá Trojice:
Svatý, svatý, svatý jsi, Boe, pro Bohorodici smiluj
se nad námi.
I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Nenadále pøijde Soudce a skutky jednoho kadého
budou odkryty. S bázní tedy voláme o pùlnoci:
Svatý, svatý, svatý jsi, Boe, pro Bohorodici smiluj
se nad námi.
Hospodi, pomiluj. (Dvanáctkrát)*
A modlitbu tuto:

P

robudiv se a povstav, dìkuji ti, Boe v Trojici106, nebo z veliké své dobroty107 a trpìlivosti
nerozhnìval jsi se na mne, lenivého a høíšného,
ani jsi mne zahubil s nepravostmi mými, ale v neustávající lidumilnosti své108 pozdvihl jsi mne, ma*

Tj. „Pane, smiluj se.“ Pøi pronášení této nejstarší modlitby
vzpomínej na své høíchy. Dvanáctkráte ji øíkáme, protoe prosíme
Boha o poehnání na kadou hodinu tohoto dne.
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látnì109 leícího, abych vstal z jitra a oslavoval vládu tvou. A nyní prosvì duchovní oèi mé, otevøi
ústa má, abych se pouèoval slovem tvým, chápal
pøikázání tvá, èinil vùli tvou, pìl ti v srdeèném vyznání a opìvoval nejsvìtìjší jméno tvé, Otce i Syna
i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.
i Jiná modlitba:
Sláva tobì, Králi, Boe Vševládce, který jsi
Boským svým a lidumilným úradkem110 uèinil
hodným mne, høíšného a nehodného, povstat ze
spánku a dáváš mi vejít ve svatý dùm tvùj. Pøijmi,
Pane, i hlas modlitby mé jako od svatých duchovních111 tvých mocností112 a pøivol laskavì, abych
srdcem èistým a duchem pokorným pøinesl ti chválu poskvrnìnými ústy svými. Dej, a se i já pøipojím k moudrým pannám se záøícím svìtlem113 své
duše a oslavuji tebe, v Otci i Duchu oslavované
Boské Slovo. Amen.
Dále:

Pojïte, pokloòme se Králi našemu Bohu.
†
Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed Kristem,
Králem naším Bohem.
†
Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed samým
Kristem, Králem a Bohem naším.
†
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alm 50. (51.):

Smiluj se nade mnou, Boe, podle velikého milosrdenství svého a podle mnoství slitování svých
oèisti nepravost mou. Dokonale omyj mne od nepravosti mé a od høíchu mého oèisti mne. Nebo nepravost svou já znám, a høích mùj pøede mnou je
vdycky. Proti tobì samému jsem zhøešil, a co zlé je
pøed tebou, uèinil jsem; take spravedlivé budou
rozsudky tvé a zvítìzíš, a budeš soudit. Nebo hle,
v nepravostech jsem byl zplozen a v høíších poèala
mne matka moje. Ty však pravdu sis zamiloval, tajemství velemoudrosti své a to, co je v ní skryto, jsi
mi zjevil. Skropíš mne yzopem, a oèištìn budu;
omyješ mne, a stanu se bìlejším ne sníh. Sluchu
mému radost a veselí dáš – zaradují se kosti poníené. Odvra oblièej svùj od høíchù mých a oèis
všechny nepravosti mé. Srdce èisté stvoø ve mnì,
Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém. Neodvrhuj mne od tváøe své a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne. Navra mi radost spasení tvého
a Duchem panujícím upevni mne. Nauèím provinilce cestám tvým, a bezboníci se obrátí k tobì.
Zbav mne viny za prolévání krve, Boe, Boe spasení mého!, a mùj jazyk s veselím bude oslavovat
spravedlnost tvou. Hospodine, rty mé otevøi, a ústa
má zvìstovat budou chválu tvou. Nebo kdybys byl
chtìl obì, pak bych ji dal; leè v zápalných obìtech
nemáš zalíbení. Obìtí Bohu milou je duch zkormoucený, srdcem zkroušeným a pokorným Bùh
nepohrdne. Proka dobrodiní Sionu, Hospodine,
v zalíbení svém; nech zbudovány jsou zdi jerusalemské. Tehdy zalíbíš sobì obì spravedlnosti,
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ertvu a celopaly; tehdá beránky na oltáø tvùj
klásti budou.
Poté symbol pravoslavné víry:

Vìøím v jednoho Boha, Otce, Vševládce, Stvoøitele nebe a zemì, všeho viditelného i neviditelného.
I v jednoho Pána, Jeíše Krista, Syna Boího,
jednorozeného a z Otce zrozeného pøede všemi
vìky. Svìtlo ze Svìtla, Boha pravého z Boha pravého, rozeného, nestvoøeného, jednobytného114 s Otcem, skrze nìho vše uèinìno bylo. Jen pro nás
lidi a pro naše spasení sestoupil s nebe, vtìlil se
z Ducha Svatého a Marie Panny a èlovìkem se stal.
Jen za nás ukøiován byl pod Pontským Pilátem,
trpìl a pohøben byl. A tøetího dne vstal z mrtvých
podle Písem. Vystoupil na nebesa a sedí po pravici
Otce. A znovu pøijde se slávou soudit ivé i mrtvé;
jeho království nebude mít konce.
I v Ducha Svatého, Pána, oivujícího115, jen
z Otce vychází a s Otcem i Synem spoluctìn a spoluoslavován jest a mluvil skrze proroky.
I v jednu svatou, obecnou116 a apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden køest na odpuštìní høíchù.
Oèekávám vzkøíšení mrtvých a ivot vìku budoucího. Amen.
Modlitba 1. (svatého Makária Velikého):

Boe, oèisti mne høíšného. Aè jsem nic dobrého
neuèinil pøed tebou, vysvoboï mne od zlého.117
Budi ve mnì vùle tvá, abych neodsouzenì otevøel
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nehodná ústa svá a chválil jméno tvé svaté, Otce
i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky
vìkùv. Amen.
Modlitba 2. (od tého svatého):

Ze spánku vstávám, pøináším ti pùlnoèní píseò118,
Spasiteli, a padaje pøed tebou, volám k tobì: Nedej, abych usnul v smrti høíchù, nýbr slituj se
nade mnou ty, který ses dal dobrovolnì ukøiovat.
Pospìš na pomoc mnì, línì leícímu, pozdvihni
mne a spasi mne skrze slubu a modlitbu119. Rozehni mi po noèním spánku bezhøíšný den, Kriste
Boe, a spasi mne.
Modlitba 3. (od tého svatého):

Ze spánku povstav, k tobì se utíkám, Vládce lidumilný, a z milosrdenství tvého zápasím, abych dílo
tvé èinil. Prosím tebe: Pomáhej mi kadého èasu,
v kadé vìci, vysvoboï mne ode všech zlých svìtských záleitostí i od pøispìní ïábelského120; spasi
mne a uveï do vìèného království svého. Nebo ty
jsi mùj Stvoøitel a všeho dobra prozøetelný Dárce,
tys veškerá nadìje má a tobì chválu vzdávám, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Modlitba 4. (od tého svatého):

Pane, jen jsi velikou svou dobrotou a mnohým slitováním svým dal mnì, sluebníku svému, abych
se v prošedším noèním èase bez úhony121 vyhnul
všelikému nepøátelskému122 zlu; ty sám, Vládce,
Stvoøiteli všech, uèiò mne hodným konat ve tvém
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svìtle Pravdy a s osvíceným srdcem èinit vùli tvou,
nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
i Modlitba jiná (od tého svatého):
Hospodine, Boe Vševládce, který pøijímáš od nebeských svých mocností trojsvatou píseò, pøijmi
ode mne, nehodného sluebníka svého, toto noèní
pìní a dej mi, abych po všechna léta svého ivota
a o veškerém èase vzdával chválu tobì – Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
Modlitba 5. (svatého Basila Velikého):

Hospodine Vševládce, Boe mocností123 i všelikého
tìla, jen na výsostech pøebýváš a k poníeným
shlííš, který srdce i nitro zpytuješ a tajnosti lidské
zjevnì pøedvídáš, ty jsi bezpoèáteèné a vdycky
jsoucí svìtlo, je záøí beze zmìny jasu a není v nìm
stínu promìny124; ty sám, nesmrtelný Králi, pøijmi
naše modlitby, které ti nyní svými poskvrnìnými
ústy pøinášíme, osmìlujíce se pro mnoství slitování tvých. Odpus nám prohøešení naše, je jsme
spáchali skutkem nebo slovem èi myšlenkou, vìdomì èi nevìdomì, a oèisti nás od veškeré skvrny
tìla i ducha, a dej, a projdeme celou nocí tohoto
zdejšího ivota125 s bdìlým126 srdcem a støízlivou127
myslí, oèekávajíce úsvit svìtlého a zjeveného dne
Jednorozeného tvého Syna, Pána a Boha i Spasitele našeho, Jeíše Krista, kdy jako Soudce všech
pøijde se slávou odplatit kadému dle skutkù jeho.
Nech neklesneme a nezpohodlníme, ale jsme bdì26

lí, èilí a pohotovi128 k dílu, shledáni pøipravenými
spoluvstoupit v radost a v Boskou síò Jeho slávy,
kde hlasy oslavujících znìjí bez pøestání a kde cítí
nevýslovné štìstí ti, kdo zøí nevyjádøitelnou dobrotu tváøe tvé. Nebo ty jsi pravé svìtlo, osvìcující
a posvìcující vše, a tebe opìvá kadé stvoøení na
vìky vìkùv. Amen.
Modlitba 6. (od tého svatého):

Tobì dobroøeèíme, nejvyšší Boe a Pane milosti,
jen s námi stále èiníš vìci veliké a nezbádané,
slavné i úasné skutky, jich je bezpoèet; dáváš
nám spánek, aby se utišila slabost naše, a úlevu od
námahy mnohé práce tìlesné. Dìkujeme ti, e jsi
nás nezahubil s nepravostmi našimi, ale v neustávající lidumilnosti své129 pozdvihl nás, malátnì130
leící, abychom oslavovali vládu tvou. Prosím tedy
nezmìrnou dobrotu tvou: Osvì naše myšlení131, oèi
i mysli naše, a zbav je tìkého líného spánku, otevøi ústa naše a naplò je chválením tebe, abychom
tak mohli neochvìjnì opìvovat tebe a vyznávat se
tobì132, ve všech a všemi oslavovanému Bohu, bezpoèáteènému Otci s jednorozeným Synem i pøesvatým a blahým oivujícím Duchem tvým, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Modlitba 7.
Pùlnoèní píseò k pøesvaté Bohorodici:

Opìvám obdarování133 tvé, Vládkynì, prosím tì,
obdaø tímto posvìcením mysl mou. Veï mne134,
abych správnì kráèel stezkou pøikázání Kristo27

vých. Posilni mne k bdìní pøi písni duchovní,
odeeò malátnost135 spánku. Boí nevìsto, pøímluvami svými rozva mne, svázaného pouty høíšných
pádù. Ochraòuj mne v noci i ve dne, vysvoboï mne
od nepøátel sápajících se na mne. Ty, která jsi porodila Boha, Dárce ivota, oiv mne, umrtveného
vášnìmi. Ty, je jsi porodila svìtlo bezveèerné136,
prosvì moji osleplou duši. Ó podivuhodná Vládcova komnato137!, uèiò mne stánkem Boského Ducha. Lékaøe porodivší, vyléè dlouholeté vášnì duše
mé. Pøiveï mne, zmítaného bouøemi ivota, na
stezku pokání. Zbav mne vìèného138 ohnì i hrozného èerva a pekelné propasti139. Nedopus, abych se
– k radosti bìsù – ukázal jakoto provinilý mnohými høíchy. Neposkvrnìná, obroï mne140, zchátralého kvùli høíchùm, které ji ani nevnímám141. Vzdal
mne všech muk a upros Vládce všech. Uèiò mne
hodným dostihnout nebeského veselí se všemi svatými. Pøesvatá Panno, vyslyš hlas svého nepotøebného sluebníka! Pøeèistá, dej mi proud slzí oèišující poskvrnu duše mé. Neustálé sténání srdce svého pøináším ti, Vládkynì, proka mi vlídnost
svou142. Modlitební slubu moji pøijmi a Bohu milosrdnému ji pøines. Ty, vyšší nad andìly, uèiò,
abych byl povznesen nad zmatek svìtský. Svìtlonosná síni nebeská, uveï do mne143 duchovní blahoda. Ano, Nejèistší, ruce i hlas, je pozdvihnu
k chvále, jsou poskvrnìny neèistotou! Dušehubné
rány144 zbav mne ty, která Krista horlivì uprošuješ;
Jemu náleí èest a klanìní, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
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Modlitba 8., k Pánu našemu Jeíši Kristu:

Mnohomilostivý a nejmilosrdnìjší145 Boe mùj,
Pane Jeíši Kriste, pro velikou lásku svou jsi sestoupil – vtìlil ses, abys všechny spasil. A opìt,
Spasiteli, prosím tebe, spasi mne dle své milosti;
vdy kdybys mìl spasit mne za skutky mé, nebyla
by to milost146 ani dar, ale spíše povinnost! Ó veliký
ve slitování a nevýslovný v milostech! Ó Kriste
mùj, vdy jsi pravil: „Kdo vìøí ve mne, iv bude
a neuzøí smrti na vìky.“ Jestlie pak u samotná
víra v tebe zachrání zoufalé, tedy hle, vìøím!, spasi mne, nebo Bùh mùj a Stvoøitel jsi ty; víra pak
a je mnì zapoètena místo skutkù, Boe mùj, nebo
vùbec nenalezneš skutky, které by mne mohly
ospravedlnit. Leè tato víra má nech staèí místo
všech dobrých èinù, ona nech mne omluví, ona a
mne ospravedlní, ona ké ze mne uèiní úèastníka
vìèné slávy tvé. Nech nepolapí mne satan a nechlubí se147, e mne vytrhl z ruky tvé, Boe Slovo,
a unesl z tvé ohrady. A u chci nebo nechci, zachraò mne, Kriste, Spasiteli mùj, rychle, rychle
pospìš, vdy ji hynu, tys pøece Bùh mùj od útroby matky mé. Uèiò mne nyní hodným, Pane, abych
si tebe zamiloval tak, jako jsem si kdysi zamiloval
høích, a opìt slouil tobì148 bez lenosti a peèlivì149.
Jako jsem døíve slouil lstivému satanu, tím spíše
budu slouit tobì, Pánu a Bohu mému, Jeíši Kristu, po všechny dny ivota svého, nyní i vdycky, a
na vìky vìkùv. Amen.
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Modlitba 9., k andìlu, ochránci lidského ivota:

S

vatý andìli, peèuj 150 o ubohou duši mou
i strastný151 ivot mùj; neopouštìj mne, høíšného, ani odstupuj ode mne kvùli nezdrenlivosti
mé; neuvolòuj místo zlému152 démonu; nedovol, aby
mne ovládal násilím na mém smrtelném tìle153; posilni zuboenou a chabou ruku mou a veï mne na
cestu spásy. Ó svatý andìli Boí, ochránce a záštito
bídné duše mé i tìla, odpus mi vše, èím jsem tì zarmoutil154 po všechny dny ivota mého; a jestli jsem
nìèím zhøešil v této prošlé noci, ohraï mne od toho
v nastávajícím dni a chraò mne pøed veškerým pokušením nepøítele, abych ádným høíchem nerozhnìval Boha. Modli se za mne k Pánu, nech upevní mne v bázni Boí a uèiní mne svým sluebníkem, hodným Jeho dobroty. Amen.

Poslední jitøní modlitba; k pøesvaté Bohorodici:

Pøesvatá Vládkynì moje, Bohorodice, svatými svými nejmocnìjšími pøímluvami odeeò ode mne, poníeného a ubohého155 sluebníka svého: sklíèenost156, zapomnìtlivost, pošetilost, nedbalost; a z
bídného srdce mého, z potemnìlé mysli mé vyeò
všechny poskvròující, zlé a rouhavé myšlenky;
uhas plamen mých vášní, nebo nuzný jsem a zbìdovaný157. Zbav mne mnohých a hrozných pøedstav158 i zámìrù; osvoboï mne ode všech zlých èinù.
Nebo blahoslovená jsi všemi pokoleními a oslavováno je pøeèestné jméno tvé, na vìky vìkùv. Amen.
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Je-li pøítomen knìz, pak: »Sláva… I nyní…« »Hospodi,
pomiluj« (tøikrát), »Pane, poehnej« a propuštìní.

‡ ‡

‡

Není-li pøítomen knìz, tedy pokraèuj
dalšími modlitbami a pøímluvami za ivé i zesnulé.

Pros za mne Boha, svatý sluebníku Boí (jmenuj
svatého, jeho jméno nosíš), nebo k tobì se horlivì utíkám, rychlému pomocníku a pøímluvci za duši
mou.
Bohorodice, Panno, raduj se. Blahodatná Maria,
Pán s tebou. Poehnaná ty mezi enami a poehnaný plod ivota tvého, nebo jsi porodila Spasitele
duší našich.
Modlitby za ivé*:

Pamatuj, Pane, na

… (øíkej køestní jména tìch, které
chceš vzpomínat; nezapomeò na svého duchovního otce)
a obdaruj je všemi dobry svými.
Mùeš-li, èti pøed výše uvedenou pøímluvou nejprve
následující modlitby za církev, biskupy, knìze a státní
vládu, a pak i další uvedené prosby za ijící zde na
zemi a vzpomínej jejich jména.
Za kadou prosbou (odstavcem) následuje poklona.

*

Za nepravoslavné lidi se modlíme zvláš a øíkáme pøi tom napø.:
„Je-li to moné, Pane, smiluj se nad (øekni jméno) …“ a k takové
modlitbì vdy dodáváme prosbu, aby se onen èlovìk stal
pravoslavným køesanem, napø.: „Dej mu poznat slovo Pravdy tvé
a pøiveï ho ke své svaté pravoslavné Církvi.“
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Pøedevším pamatuj, Pane, na Církev svou svatou,
obecnou a apoštolskou, kterou jsi vykoupil krví
svou drahocennou. Upevni a posilni ji, rozšiø a rozmno ji; udìl jí klid a na vìky ji zachovej nepøemoenu branami pekelnými. Nesváry církevní
utiš, pohanská povstání a pronikání bludù rychle
zniè a vykoøeò, obra je vniveè silou Svatého Ducha svého.*
Rozpomeò se, Hospodine, na metropolitu našeho
vladyku (jméno), [na vladyku našeho (jméno eparchiálního biskupa) ] a na veškeré duchovenstvo a mnišstvo
a dej, aby slovem i ivotem svým ukazovali lidem
cestu spásy. Pamatuj na všechny naše duchovní
pastýøe, vdy jsi je sám ustanovil, aby peèovali
o stádce duchovních159 tvých oveèek; a na jejich
modlitby smiluj se nade mnou a spasi mne, høíšného. Spasi, Pane, a smiluj se nad mým duchovním otcem (jméno tvého knìze a zpovìdníka) a skrze jeho
(jejich) svaté modlitby odpus prohøešení má.
Rozpomeò se, Hospodine, na vládu našeho státu
a správce tohoto mìsta (èi obce) a všechny jejich zákonné spolupracovníky ve správì státní i ve vojsku.** Ohraï jejich pùsobení mírem, vzbuï v jejich srdcích pøízeò ke své svaté Církvi pravoslavné,
*
**

Tato modlitba byla zkrácena.
V našich podmínkách vìtšinou presidenta a pøedstavitele vlády pøi
modlitbách nejmenujeme; modlíme se za vládce a za všechny, kteøí
mají v rukou moc, dle pøíkazu apoštola Pavla (1. Timoteovi 2,1),
avšak bez vzpomínání jejich jmen – jen obecnì (protoe to nejsou
pravoslavní køesané).
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abychom i my, údové její, mohli pokojnì ít tichým
a klidným ivotem v pravé víøe, zbonì a poèestnì.
Spasi160, Pane, a smiluj se nad mými rodièi (jmenuj
je, jestlie jsou naivu), bratry a sestrami, sourozenci
a ostatními tìlesnými pøíbuznými i pøáteli a daruj
jim pokoj svùj a vše dobré.
Následuje tropar svatému Køíi:

Spasi, Pane, lid svùj a poehnej dìdictví svému.

Vítìzství daruj nad nepøáteli køesanùm161 pravoslavným a ochraòuj vìrné své Køíem svým. †
Spasi, Pane, a smiluj se nad starými i mladými,
ubohými a opuštìnými, vdovami a sirotky, nad nemocnými a trpícími162; nad tìmi, kdo jsou v bídì,
v trápení; kdo jsou napadeni, èi v zajetí; kteøí jsou
vìznìni v aláøích; zvláštì pak nad tìmi sluebníky svými, kteøí jsou pro tebe a pro víru pravoslavnou pronásledováni od bezboníkù, odpadlíkù
a bludaøù163; pamatuj na nì, navštiv je, posilni je,
utìš je a dej jim rychle svou mocí úlevu, svobodu
a zbav je souení.
Spasi, Pane, a smiluj se nad tìmi, kdo drí slubu
nebo cestují, nad otci a bratøími našimi a nad všemi pravoslavnými køesany.
Spasi, Pane, a smiluj se nad tìmi, které jsem nerozumností svou pohoršil èi svedl a od cesty spásy
odvrátil, ke skutkùm zlým a nepatøièným pøivedl.
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Boskou prozøetelností svou je navra na cestu
spásy.
Spasi, Pane, a smiluj se nad tìmi, kdo se na nás
hnìvají, ubliují a škodí164 nám a strojí pøekáky
a pokušení; nedopus, aby zahynuli kvùli mnì
høíšnému.
Osvì svìtlem poznání tebe ty, kteøí jsouce zaslepeni smrtícími bludy165, odstoupili od pravoslavné
víry, a navra je ke své svaté obecné166 apoštolské
Církvi.
Modlitby za zesnulé*:

Rozpomeò se, Hospodine, na odebravší se ze ivota
tohoto: pravoslavné167 panovníky, patriarchy, metropolity, archiepiskopy a episkopy pravoslavné i na
ty, kteøí ti slouili v knìské hodnosti èi jako sluebnictvo církevní nebo ve stavu mnišském,
a všechny je upokoj se svatými ve vìèných
pøíbytcích svých.

P

amatuj, Hospodine, na duše zesnulých
sluebníkù svých – mých rodièù (øíkej jména,
jestlie zemøeli) a všech mých tìlesných sourozencù
a pøíbuzných i dobrodincù a všech pravoslavných
køesanù, a odpus jim všechna prohøešení úmyslná i neúmyslná, daruj jim království nebeské,
*

Za nepravoslavné lidi se modlíme zvláš a øíkáme pøi tom napø.:
„Je-li to moné, Pane, smiluj se nad duší zesnulého (øekni jméno)
a daruj mu vìèný pokoj.“
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úèast na vìèné blaenosti tvé a sladkost168 nekoneèného a blaeného ivota tvého.
Pamatuj, Pane, i na všechny, v nadìji vzkøíšení
a ivota vìèného zesnulé, otce i bratry (matky
a sestry) naše, všechny pravoslavné køesany, zde
i všude jinde odpoèívající, a uveï je ke svatým
svým, kde záøí svìtlo tváøe tvé. Nad nimi i nad
námi se smiluj jako Blahý a Lidumil. Amen.
Se svatými upokoj, Kriste, duše sluebníkù svojich
tam, kde není bolesti ani stenu169 ani vzdechu, ale
ivot jest nekoneèný.
Udìl, Hospodine, odpuštìní høíchù všem døíve se
odebravším, ve víøe a nadìji vzkøíšení zesnulým otcùm, bratøím a sestrám našim, a uèini památku
jejich vìènou. Vìèná pamì ! (Tøikrát)
Zakonèení modlitebního pravidla

Jest vpravdì dùstojno … (Viz veèerní modlitby)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Hospodi, pomiluj (tøikrát).
Pane, Jeíši Kriste, Synu Boí, na pøímluvy pøeèisté Matky své, ctihodných a bohonosných otcù našich a všech svatých smiluj se nad námi. Amen.
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Nìkteøí zboní køesané pøipojují k jitøním modlitbám
„Modlitbu posledních optinských starcù“:

Pane, dej abych s pokojem v duši pøijal vše, co mi
pøinese nadcházející den. Dej, abych se cele odevzdal tvé svaté vùli.
Po celý den mne ve všem veï a posiluj.
A bych dostal jakékoliv zprávy bìhem dne, nauè
mne pøijmout je s pokojnou duší a pevným pøesvìdèením, e nade vším je tvá svatá vùle.
Ve všech mých skutcích a slovech veï mé myšlenky
a city. V jakékoliv nepøedvídané situaci nedopus,
abych zapomnìl, e všechno je sesláno od tebe.
Nauè mne jednat pøímo a rozumnì s kadým èlenem mé rodiny, abych nikoho nezarmucoval a neroztrpèoval.
Pane, dej mi sílu pøenést se pøes útrapy nadcházejícího dne a pøes všechny události, které pøinese.
Veï mou vùli a nauè mne modlit se, vìøit, doufat
v tebe, trpìt, odpouštìt a milovat. Amen.
‡ ‡

‡

Zjednodušené modlitební pravidlo
sv. Serafíma Sarovského
pro velice zamìstnané
svìtské lidi
Mnozí, kteøí pøicházeli k otci Serafímovi, si stìovali,
e se mohou jen málo modlit k Bohu, ba dokonce e
úplnì pøestávají konat nutné denní modlitby. Ct. Serafím ukládal takovým lidem následující zkrácené
modlitební pravidlo:
Kdy se jakýkoliv køesan probudí ze spánku, a øíká modlitbu Pánì „Otèe náš“ (tøikrát – k uctìní Pøesvaté Trojice), poté
píseò k pøesv. Bohorodici „Bohorodice, Panno, raduj se…“
(tøikrát) a Vyznání víry: „Vìøím v jednoho Boha…“ (jedenkrát). Po vykonání tohoto pravidla a se vìnuje svému zamìstnání. Pøi práci doma èi na cestì a tiše opakuje: „Pane,
Jeíši Kriste, Synu Boí, smiluj se nade mnou, høíšným;“
jsou-li kolem další lidé, a v mysli opakuje pouze: „Hospodi,
pomiluj,“ a tak stále a do obìda. Pøed obìdem nech opìt vykoná výše uvedené pravidlo. Po obìdì (pøi své práci) a si øíká
tiše: „Pøesvatá Bohorodice, spasi mne, høíšného,“ a tak a
do spánku. Stane-li se, e tráví èas o samotì, potom nech
øíká: „Pane, Jeíši Kriste, pro Bohorodici smiluj se nade
mnou, høíšným.“ Pøed usnutím a se kadý køesan znovu
modlí výše uvedené pravidlo („Otèe náš“, „Bohorodice,
Panno“ a Vyznání víry). Poté a usíná, pøeehnav se
znamením Køíe.
S odvoláním na svaté Otce pravil svatý starec, e bude-li se
køesan dret tohoto pravidla jako spásné kotvy ve vlnách
svìtské marnosti a bude-li je s pokorou plnit, pak mùe dosáhnout vysokého duchovního stupnì, nebo tyto modlitby
jsou základem køesanství: první – jako slova modlitby od samotného Pána, jen ji dal jako vzor všech modliteb; druhá
byla pøinesena s nebe archandìlem jako pozdrav pøesvaté
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Pannì, Matce Pánì; a poslední obsahuje v sobì všechna
dogmata víry.
Pro pøípad, kdy není mono plnit ani takové pravidlo, radil
Bohem inspirovaný starec øíkat je v jakékoliv situaci – v dobì
práce, pøi chùzi a tøeba i vlee. Pamatujme na slova Písma:
„Kadý, kdo vzývá jméno Pánì, spasen bude.“
Kdy má takový zamìstnaný èlovìk nìjaký volný èas, a ète
Evangelium, listy apoštolù, akathisty, kánony. Pøi ètení dalších modliteb má s veškerou pokorou dìkovat Pánu za to, e
má èas pøinášet Mu v obì ještì nìco více z posvátných plodù.
Touto cestou mùe køesan krùèek po krùèku stoupat
k vrcholku køesanských ctností.

Modlení
v prùbìhu dne
Na zaèátku jakékoliv práce:

Pane, Jeíši Kriste, Jednorozený Synu bezpoèáteèného Otce tvého, ty jsi pravil pøeèistými ústy svými: „Beze Mne nemùete nic uèiniti.“ Pane mùj,
Hospodine, s vírou jsem pøijal slova tvá do duše
i srdce svého a uctivì se klaním tvé dobrotì – pomoz mnì, høíšnému, abych tuto práci, kterou zaèínám, konal s tebou170. Ve jménu Otce i Syna
i Svatého Ducha. Amen.
Po ukonèení jakékoliv práce:

Ty jsi plnost veškerého blaha, Kriste mùj, naplò
radostí a veselím duši mou a spasi mne, nebo jsi
jediný mnohomilostivý.
Pøed uèením:

Uèiteli moudrosti, dárce chápání171, nemoudrých
soudce a ubohých ochránce, upevni a pøiveï k rozumu srdce mé. Vládce, Slovo Otcovo, udìl mi dar
slova, nebo hle, nebráním ústùm svým, aby vzývala tebe: Milostivý, smiluj se nade mnou, padlým.
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Jiná modlitba:

Pøedobrý Pane! Sešli nám blahoda Svatého Ducha tvého, jen je dárcem a posilou našich duševních schopností172, abychom vnímajíce podávané
nám uèení, rostli tobì, našemu Stvoøiteli, k slávì,
rodièùm našim k radosti, Církvi i vlasti
k prospìchu.
Po uèení:

Dìkujeme tobì, Stvoøiteli, e jsi nás uèinil hodnými blahodati své, abychom pøijímali uèení. ehnej
našim pøedstaveným, rodièùm, uèitelùm, kteøí nás
k poznání dobra vedou, a dej nám schopnosti i sílu
pokraèovat v uèení tomto.
Pøed obìdem:

»Otèe náš…« »Sláva… I nyní…« »Hospodi, pomiluj« (tøikrát). »Pane, poehnej.«
Pane, Jeíši Kriste, Boe náš, poehnej (tento) pokrm a nápoj sluebníkùm svým, nebo svatý jsi,
vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv. Amen
Po obìdì:

Dìkujeme tobì, Kriste, Boe náš, e jsi nás nasytil
pozemskými dary svými. Nezbavuj nás ani nebeského království svého, avšak jako jsi pøišel, Spasiteli, mezi uèedníky své a pokoj svùj jsi jim daroval,
pøijï i k nám a spasi nás.
40

Pøed veèeøí:

Oèi všech doufají v tebe, Hospodine, a ty jim dáváš
pokrm v èas pøíhodný, otevíráš štìdrou173 ruku
svou a naplòuješ vše, co ije, poehnáním.
Po veèeøi:

Poehnaný je Bùh, jen smilovává se nad námi
a sytí174 nás ji od mládí našeho, dávaje pokrm
kadému tìlu. Nech naplní radostí a veselím také
naše srdce, abychom majíce dostatek všeho, konali
hojné skutky dobré v Kristu Jeíši, Pánu našem,
s Ním Jemu náleí chvála, vláda, èest a klanìní,
i se Svatým Duchem navìky. Amen.
Jiná:

Sláva tobì, Pane; sláva tobì, Svatý; sláva tobì,
Králi! Jako jsi nám dal jídlo k radosti, tak nás naplò i Duchem Svatým, abychom byli shledáni pøíjemnými tobì a nebyli zahanbeni, a budeš odplácet kadému dle skutkù jeho.
‡ ‡

‡

Poznámky k pøekladu
1.
2.
3.

Dosl.: nepravosti
Dosl.: vysvoboï
Nebezpeèí; souení,
strasti
Pokornou
Zalíbení, potìšení, radost
naleznu v pøesvatém
jménu …
Tak dle významu, jak je
toto slovo uíváno v
kontextu altáøe. Jinak:
zbyteèných, marnivých,
prázdných; povìrèivých,
marných
Chtivosti, zlých tueb,
zlých náruivostí
Smrtelného tlení,
rozkladu, rozpadu;
porušení; ale té prostì
– smrti, záhuby (myslí se
zde sklon ke høíchu)
Jinak té: Nenechávej
mne vìnovat se pøáním
satanovým (plnit tuby
ïáblovy), nebo semeno
tlení (høíchu = smrti) ve
mnì jest.
Smyslu, uèení, znalosti
Bolestí nemající pùvod
v høíchu a vášních; nebo
jinak: utrpením
nevášnivým; vášní
nevášnivou
Svrchovaným
Pøesnì: mladosti
Nauèení zlu, zlého uèení
Opoválivosti
(Líné) malomyslnosti
Vinil, poníil
Spal nenáleitì, tj. pøes
míru èi v nevhodném èase
Lál nìkomu; hádal se èi
nepøátelil; anebo: zpùsobil
rozmíšku
Rozhnìval
Podlostmi, lstmi. Èinila se
ve špatnostech
Pøesnì: rozvrat, pøevrat
nebo té køivá cesta; dále:
nepravost, zvrhlost,
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4.
5.

4
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6.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

42.
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17
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19.

20

35

36

38

39

40

43

44.

21

22.

31

42

43.

19

20.
21.

29

30

41

10

11

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

27

28

37

3
39.
40.
41.

9

10.
11.

26

34

35.
36.
37.

8

9.

24

25

33

34.

7

8.

23

32

33.

6

7.

hereze
Nerozumnì, nesmyslnì
Krásu, šlechetnost, ctnost
Malátným, sklíèeným
Zhýralý
Daremný, ubohý
Lstivý
Obleení, obklíèení; násilí
Lstivého
Neøestnou
Fantasií, snìní. Tueb
(neèistých)
Bez rozrušení, zmatení,
nepokoje, popletenosti
Dosl.: neusnul smrtelnì;
pøedevším se patrnì myslí
duchovní smrt
Uèitele
Malomyslnost
Zastoupení, pomoc,
ochranu, opatrování,
záštitu
Zastáním, ochranou
Smyslnosti, chlípnosti
Dosl.: útoky, nápor
Dosl.: rozpálení, rozhoøení
povstání, bouøe
Nevinnosti, poctivosti,
poèestnosti; myslí se
duchovní, vnitøní èistota.
(V orig. „cìlomudrije“
– celostné myšlení, èistý
stav mysli – zvláštní slovo
poukazující ke stavu,
v nìm je pøekonána
vnitøní neèistá, vášnìmi
zpùsobená, roztøíštìnost
sil duše; tehdy je
blahodatí Svatého Ducha
obnovena vnitøní jednota
a èistota.)
Myslí (mínìn je patrnì
høíšný stav mysli
– skleslost, beznadìj,
otupìní, vášnivost)
Svatí Otcové øíkají, e
lidská zapomnìtlivost je
jedním z nejvìtších
nepøátel našeho díla
spasení. Jiný pøekl.:
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opomenutí
Milost, dar milosti
Neuveï mne do nebezpeèí
(neštìstí, pohromy;
zkoušky)
Jinak: smýšlení dobré; tj.
dobré myšlenky
Duchovní dojetí, pohnutí,
citlivost
Poctivost, poèestnost
(„cìlomudrije“, viz výše)
Vytrvalost
Tichost
Všemi myšlenkami
Pøítomného, nynìjšího
obleení
Nešastnému, ubohému
Nešastného, bídného
Neštìstí, ubohosti
Ubohou
Špatností, nièemností
Zachraò mne
Pøestupuji
Vhodná, pøíhodná, dobrá
Svrchovaným
Nauè mne èinit
Poskvrny, odsouzení,
hanby
Nalezl
Lsti
Zdráva buï, pozdravena
buï
Dosl.: nevìsto sòatku
nepoznavší (nevìsta,
která se neprovdala)
Pøesnìji: ve stánku svém,
ve svatyni své; nebo té
ve skrýši své.
Nepøezírej, nepohrdni
Nešastnou, ubohou
Muk, trápení
Pøedstav, zjev
Dosl.: moji vìc (nebo:
záleitosti moje)
Pøesnìji: bez umlknutí
Dosl.: „od tváøe ohnì“
Dosl.: „od tváøe“
Podsvìtí
Ulehèi
Pøesnìji: myslí
Podvádìjí, klamou;
pomlouvají, uráejí, škodí,
køivdí
Jinak: Tìm na moøi
udávej smìr.
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48.

83.
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84.
85.
86.
87.
88.
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49.
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50.
51.
52.
53.
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51

52

54

61

91

62

65

66

67

68.

91.

60

63

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

99.
100.

69

70.
71.
72.
73.
74.

70

71

72

102.

75

76

103.

82

99

103

79

104.
105.

104

106

81

82.

97

102

77

80

95

96

101

73

78

94

100

101.

74

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

92

93

98

68

69.

86

87

90

58

59

85

89

90.

57

64

65.
66.
67.

89.

55

56

84

88

53

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Dosl.: Tìm, kteøí se nad
námi smilovávají.
Soucítícím s námi
Pøikázali
Obklíèení
Plody, úrodu
Oberstvím
Dosl.: tajným jezením
(toto souvisí napø.
s kinoviálními monastýry,
kde se mùe vyskytnout
poklesek skrytého
poívání jídla – to kdy
nìkdo jí bez poehnání
igumena mimo spoleèné
stolování, tedy tajnì).
vanivostí, tlacháním;
øíkáním zbyteèností
Malomyslností,
zarmouceným (skleslým)
stavem ducha
Námitkami, svárlivostí,
odporováním, protesty;
sporem, hašteøením,
pøením se
Klevetìním, utrhaèstvím
Ledabylostí
Dosl.: sebeláskou
Hrabivostí, chamtivostí
Dosl.: koøistnictvím
Dosl.: nepravdivou øeèí
Ziskuchtivostí;
nepotøebným èi
nenáleitým pøíjmem èi
neèistým ziskem
Úplatností
Dosl.: Vzpomínáním na
zlo
Nezákonným ziskem,
prospìcháøstvím; lakotou,
lichváøstvím; laèností po
zisku
V bolech, alech,
zármutku; tj.: Neodmítej
nás, kdy se k tobì
modlíme v našich
soueních.
Nepøezírej, neodmítej,
neopovrhuj
Èestného, ctihodného
Pøesnìji: skrze
Bohorodici, jejím
prostøednictvím
Dosl.: „svatá Trojice“
Blahosti

106.
107.
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107

108

108.

Jako obvykle projevil jsi
lidumilnost svou
Bezradnì, v zoufalství,
v beznadìji; zmatenì; bez
oèekávání; ochable
Prozøetelností, péèí
Rozumných
Tj. andìlských
beztìlesných sil
Svící, lampou; o moudrých
pannách viz Matouš
25,1—13
Jedné jsoucnosti,
bytnosti; stejné podstaty
ivotodárce
Sborovou, katholickou
Lstivého, lsti
 118,62: O pùlnoci
vstávám...
Pøesnìji: kdy stojím pøed
tebou a modlím se
Pøispìní, vlivu, horlivosti,
pùsobení ïábla; zdaru èi
úspìchu od ïábla
Neštìstí, pohromy; nebo:
zkoušky, pokušení (døíve
bylo toto slovo v csl. znìní
otèenáše)
Odpornému, protivnému,
opoziènímu (tj.
ïábelskému)
Tj. andìlù
Dosl.: u nìho není zmìny
ani stínu promìny (event.
nelze je na stín promìnit)
(Jakub 1,17)
Tento pozemský ivot je
zde pojímán jako jedna
dlouhá noc oproti
bezveèernému dni Boího
království
Horlivým, povzbuzeným
Bdìlou, støídmou (jedná
se o duchovní støízlivost,
bdìlost nad myšlenkami;
souvisí se stavem vnitøní
modlitby).
Pozdvieni, povzbuzeni
Jako obvykle projevil jsi
lidumilnost svou
Jinak: V bezradnosti,
zoufalství, v beznadìji;
zmatenì; bez oèekávání
Smýšlení, úmysly
Oslavovat tebe
109

109.

110

110.
111.
112.
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
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113.
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142.
143.
144.

120

120.
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128.
129.
130.

132

147

149
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155
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132.

146
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158.

129
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143

151

151.
152.
153.

127

128

141

148

148.
149.
150.

126

126.
127.

139

145

145.
146.
147.

123

123.
124.

138

144

119

119.

136

137

142

117

118

134

135

140

140.
141.

115

115.
116.
117.
118.

Blahoda
Uè mne
Skleslost, ochablost
Nesešeøívající
Paláci Vládce
Vìènì trvajícího
Podsvìtí, bezedné
propasti (ledového
podsvìtí – viz sv. Cyril
Alexandrijský, Makárij
Veliký)
Dosl.: uèiò mne novým
Zestárlého pácháním
høíchù, které necítím
(k nim jsem otupìlý,
necitelný).
Projev laskavost
Ustanov, vzbuï ve mnì;
usmìrni
Duši rozkládající zhouby,
neèestného trápení,
týrání, podvodù,
ukøivdìní; úderù
Nejmilostivìjší
Blahoda
Nevychvaluje se, nevynáší
se; nelibuje si
Pracoval pro tebe
Pilnì, horlivì
Jinak: mìj na oèích,
poslu
Vášnivý, neøestný
Lstivému
Tedy skrze tìlesné vášnì
ïábel vyvíjí úsilí,
abychom zhøešili. Zde je
však spíše mínìna
posedlost, kdy je èlovìk
znásilnìn zlým duchem
– vìtšinou jako následek
toho, e se dopustil
nìjakého váného høíchu.
Pøesnìji: urazil
Bídného, nešastného
Malomyslnost
Bídný, ubohý, nešastný
Lítých, krutých, zuøivých
vzpomínek; pamatování
na zlo
Rozumných
Tuto modlitbu za spásu
konáme jenom za
pravoslavné køesany.
Správnì by podle
pùvodního znìní mìlo být:
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161

161.
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vládcùm (tj. císaøùm,
králùm, carùm).
Naøíkajícími
Heretikù. „Herezi“
pøekládáme jako „blud“.
Podvádìjí, klamou;
pomlouvají, uráejí, køivdí
Herezemi
Sborové, tj. katholické
Dosl.: „blahovìrné
vládce“, co znamená
162

162.
163.
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169

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

164

164.
165.
166.
167.

dobøe vìøící, tedy „dobré
víry“ (ve smyslu: správné,
resp. pravoslavné, víry)
Štìstí, rozkoš, potìšení
Náøku, pláèe
V tobì samém vykonal
Porozumìní
Sil
Dosl.: slitovnou
Vychovává, iví, chová,
vyivuje
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172

173

174

175

176

Závìreèné poznámky
Pøeklad byl poøízen dle ladomírovského „Velkého sborníku“. Nìkteré modlitby sem byly doplnìny z ladomírovského „Pravidla ke svatému Pøijímání“. „Pravidlo sv. Serafíma Sarovského pro svìtské lidi“
pøeloeno z vydání Svato-trojického Serafímo-divìjevského monastýru (ke 100. výroèí proslavení ct. Serafíma).
Kursivou jsou do textu doplnìna slova vsunutá do znìní modlitby
kvùli lepší srozumitelnosti.
Na okraj pøekladatelské práce
Modlitební texty Církve neuívaly ve své vìtšinì ani v dobì prvokøesanské tehdy souèasný hovorový jazyk a nebyly snadno, hned
na první poslech, plnì pochopitelné (viz napø. almy). Jedná o svého
druhu poezii, kterou její autoøi pøedávali svou osobní duchovní zkušenost. Do smyslu a významu svatootcovských modliteb vnikal èlovìk ve všech dobách postupnì, mj. i na základì vlastní modlitební
zkušenosti. Vnitøní obsah tìchto posvátných textù se nikomu neodkrývá ihned.
Tento pøeklad je souèástí vìtšího dlouhodobého projektu, který si
klade dva cíle:
1.) doplòovat (dosud a pøíliš útlý) èeský pravoslavný korpus modlitebních a bohosluebných textù o pøeklady dalších dùleitých modliteb, které jsou souèástí modlitebních pravidel a bohosluebného
kánonu slovanské pravoslavné církve;
2.) opravovat a zpøesòovat skromné èeské pravoslavné texty tak,
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aby lépe odpovídaly významu a smyslu církevnì-slovanské pøedlohy
a celkovì pøiléhavìji odráely pùvodní znìní (a to vèetnì almù,
u nich se pravoslavné znìní v obsahu místy úplnì rozchází se západními biblickými pøeklady (a to i na úrovni samotného významu
a smyslu textu); pravoslavná církev vychází z pøedkøesanského
øeckého pøekladu sedmdesáti idovských uèencù, který byl pøijat a
autorizován svatými apoštoly a prvokøesanskou církví a od tìch
dob se v pravoslavné církvi pouívá.
Pøi této práci máme na pamìti, e ádný pravoslavný bohosluebný
a modlitební text není izolovaným fragmentem, ale je ivou souèástí
celé pravoslavné duchovnosti; je provázán s jinými modlitebními
texty, jeho èásti jsou citovány v dílech svatých Otcù. Proto má být
pøeklad nejen co nejvýstinìjší, co se obsahu a myšlenky týèe, ale
mìl by být dle moností i jazykovì pøiléhavý.
K pouívanému termínu „blahoda“ (dosl. pøeloeno: dobrý dar,
dar dobra, jak to vysvìtlují ruští teologové; èili pøenesenì „Boí
dar“, nebo jen Bùh je dobrý /Mat 19,17/ a je dárce dobra; resp. jedná
se o specifický pojem pro „dar“ vyèlenìný pro pøeklad ø. cháris). Je
to naše místní pùvodní staroslovìnské slovo pro nestvoøené posvìcující Boí energie, Boí posvìcující dar (øecké cháris). Slovní termín s tímto obsahem se z èeského lexika vytratil v prùbìhu tìch staletí, kdy pravoslavná církev nemohla na našem území svobodnì pùsobit; spolu s tím u nás zmizelo povìdomí o nestvoøených Boích
energiích (nepravoslavné církve toti nevìøí v nestvoøené energie).
Tento dùleitý termín do èeského pravoslavného pojmosloví vracíme zpìt. Výraz „milost“, který (po potlaèení Pravoslaví u nás) do
svého obsahu zahrnul i pøeklad øeckého slova cháris (tj. „blahoda“), má v jádru jiný obsah i význam a není pøiléhavým pøekladem
øeckého cháris; nejene zavádí výklad k jinému významu, ale nepostihuje, e se jedná o obdarování, o duchovní energie – posvìcující
pùsobení. Pravoslavné uèení o nestvoøené blahodati je jedním z pilíøù pravoslavné vìrouky a zkušenost pravoslavných køesanù s posvìcujícím pùsobením blahodati je neodmyslitelnou souèástí dvoutisícileté duchovní praxe Církve. Proto je nadmíru ádoucí, aby náš
církevní jazyk mìl opìt pojem vyhrazený pro tyto Boí energie stejnì, jako ho má øeètina a podle ní staroslovìnština. Vrátit slovo „blahoda“ do jazyka Èechù povaovali za nutné u na pøelomu 19. a 20.
století pøekladatelé Nového Zákona (tzv. „petrohradský pøeklad“,
který byl pro pravoslavné Èechy a Moravany reprintem znovu vytištìn v 90. letech 20. století v Øecku). Pouít nìkteré souèasné èeské
slovo ani vymýšlet nový termín se nejeví jako schùdné; jedinou
moností tedy je importovat slovo „blahoda“ ze staroslovìnštiny do
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èeštiny, co je vzhledem k tìsné pøíbuznosti (resp. návaznosti) obou
jazykù daleko pøirozenìjší ne dnes bìný import mnoha slovíèek ze
západních jazykù. Slovo „milost“ nezavrhujeme, leè pouíváme je
pøi pøekladu v bìném významu toho slova v èeském jazyce, tj. vyjadøujeme jím smilování, skutek milosrdenství, udìlení milosti, akt
odpuštìní èi prominutí apod.

Od verze pøekladu èíslo 0.9x (pøedešlá verze byla 0.82 z 9/2005) byla
sazba s pøechodem do nového systému sazby pøedìlána a pøekladatelské poznámky pøesunuty na závìr (èili u nejsou pod èarou na
kadé stránce jako døíve. Po témìø dvacetiletých opravách a doplòování pøekladu je nyní prakticky pøipravena finální verze 1.0.
Sazbu k vlastnímu vytištìní najdete na internetu ve formátu PDF
na: www.pravoslavi.cz/download
Toto je výtisk nové verze sazby (se všemi poznámkami):
Jihlava – 10/2012 (v. 0.98)
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