
Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého, ❖  podle slova svého
v pokoji.

Nebo’t viděly oči mé spasení tvé, ❖  které jsi připravil před obliče-
j�em všech lidí:

světlo ke zjevení pohanům, ❖  a slávu lidu tvého israelského.
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Blahoda’t úst tvých, jako zá̌r
ohně se zaskvěvší, osvítila
celý svět, poklady nezištnos-
ti jemu nalezla, výsost poko-
ry nám ukázala; uče nás tedy
slovy svými, otče Jene Zlato-
ústý, pros Slovo, Krista
Boha, aby spasil duše naše.
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S nebes přijal jsi blahoda’t
Božskou a ústy svými učíš
všecky klaněti se v Trojici je-
dinému Bohu, Jene Zlato-
ústý, nejblaženější, ctihodný,
důstojně blahoslavíme tebe,
nebo’t ty jsi vůdce, jenž zje-
vuje věci Božské.
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Po celé zemi rozlehlo se kázání
tvé, všude přijato je tvé slo-
vo, jímž jsi božsky krásně
učil lidi, jejich nitro projasnil
a mravy zušlechtil. Králov-
ská svatosti, otče veledůstoj-
ný (sv. Basile), pros Krista
Boha, aby spasil duše naše.
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Podávaje všem smrtelníkům
bohatství neuloupitelné
a zpeče’tuje je svými nauče-
ními, ukázal jsi se jako zá-
klad Církve nepohnutelný,
zjeve nebeský, Basile vele-
důstojný.
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Nezahanbitelná zastánkyně křes’tanů, ❖ jistá prostřednice u Stvoři-
tele, ❖ nepřeslechni prosebných hlasů hříšníků, ❖ ale předejdi,
dobrotivá, ku pomoci nám, tebe věrně vzývaj�ícím;

pospěš k přímluvě, ❖ pros za nás horlivě, ❖ nebo’t ty, Bohorodi-
ce, ❖ vždy ochraňuješ ty, ktěrí uctívají tebEe.
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»Jako pravidlo víry, obraz tichosti a učitele zdrženlivosti ❖ zjevila
tě stádci tvému pravda skutků tvých.

Proto dosáhl jsi pokorou povýšení ❖ a chudobou získal jsi bo-
hatství.

P̌rední z pastýřů, otče Řehoři, ❖ pros Krista Boha, aby spaseny
bEyly duše naše.«

Následuje: »Sláva…  I nyní…« a »Nezahanbitelná zastánkyně...«
atd. 
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