Niceo-caøihradské vyznání pravoslavné víry:
Vìøím v jednoho Boha, Otce, Vševládce,
Stvoøitele nebe a zemì, všeho viditelného
i neviditelného.

Nejdùleitìjší
pravoslavné modlitby

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, jednobytného 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.

Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha.
Amen. †

I v Ducha Svatého, Pána, oivujícího, jen
z Otce vychází a s Otcem i Synem spoluctìn
a spoluoslavován jest a mluvil skrze proroky.

Trisagion:

Pane Jeíši Kriste, Boe náš, na pøímluvy
svatých Otcù našich smiluj se nad námi. †
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.

Oèekávám vzkøíšení mrtvých a ivot vìku
budoucího. Amen.

Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi. †
Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi. †
Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi. †
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
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I v jednu svatou, obecnou a apoštolskou
Církev.
Vyznávám jeden køest na odpuštìní høíchù.

A dále:
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. †

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.
Bránu milosrdenství otevøi nám, poehnaná
Bohorodice, abychom doufajíce v tebe, nezhynuli, ale osvobozeni byli tebou od všeliké
bídy, jeto jsi spása pokolení køesanského.
Hospodi, pomiluj. (Dvanáctkrát)

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.

Nejsvìtìjší Boí Trojice, smiluj se nad námi †
Pøesvatá Bohorodice, spasi nás † Svatí andìlé a archandìlé, proste Boha za nás † Sv.
Jene Køtiteli, pros Boha za nás † Svatí apoštolé, proste Boha za nás † Sv. (øekni jméno svého svìtce), pros Boha za nás † Sv. Cyrile a Metodìji,
proste Boha za nás † Všichni svatí, proste
Boha za nás †

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad
námi, nebo ádné omluvy nevìdouce, tuto
modlitbu tobì, jako Pánu svému, my høíšníci
pøinášíme: smiluj se nad námi.

Ohraï mne, Pane, mocí uctívaného a oivujícího Køíe svého † a ochraòuj mne tak
od všelikého zla.

Pane, smiluj se nad námi, nebo v tebe
doufáme; nehnìvej se na nás velmi, ani rozpomínej se na høíchy naše, ale pohleï i nyní
jako milosrdný na nás a zbav nás nepøátel

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.
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Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu. †

