
SVATÁ BOŽSKÁ
LITURGIE

NAŠEHO OTCE SVATÉHO

JANA ZlATOúSTÉHO

PRAHA
2007



Svatá Božská liturgie

2

Schváleno
Kongregací pro Východní církve

Řím dne 15. 7. 2006



�

 ŘÁD 
SVATÉ BOHOSLUŽBY

Kněz, který chce konat božskou liturgii, má být smířen se všemi lidmi, nemá proti nikomu nic 
mít a své srdce má, nakolik je toho schopen, chránit před zlými myšlenkami, má být zdrženlivý 
od večera a má zachovat stanovený půst až do svaté služby. Když nastává její doba, vchází do 
chrámové lodě a spolu s jáhnem konají tři poklony směrem na východ před svatými dveřmi. 

Potom jáhen říká:

J: Požehnej, pane. 

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na 
věky věků. 

J: Amen.
Jáhen se začíná modlit:

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude 
a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď 
a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobro-
tivý, naše duše.

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad 
námi. Třikrát.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na 
věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od 
našich hříchů, Vládce, odpusť nám naše nepravosti: Svatý, 
přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Třikrát. Sláva, nyní.

našeho otce svatého Jana Zlatoústého
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Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď 
království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb 
náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale 
zbav nás od zlého.

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svaté-
ho Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Potom říkají oba:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. Neboť my, 
hříšníci, nemáme nic na svou obhajobu, přinášíme Ti, Vládce, 
jen tuto modlitbu: Smiluj se nad námi.

Sláva.  

Smiluj se nad námi, Pane, neboť na tebe spoléháme. Nehně-
vej se na nás příliš, ani nevzpomínej na naše provinění, ale 
shlédni na nás i nyní milostivě a vysvoboď nás z moci nepřá-
tel. Neboť ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid, všichni jsme dílem 
tvých rukou a vzýváme tvé jméno.

Nyní.

Otevři nám bránu slitování, požehnaná Bohorodičko, v tebe 
doufáme, ať nezahyneme, ale dosáhneme skrze tebe vysvobo-
zení ze všech běd, neboť ty jsi spása křesťanského lidu.

Potom odcházejí ke Kristově ikoně, líbají ji a říkají: 

Skláníme se před tvým svatým obrazem, Dobrý, a prosíme 
tě, Kriste, Bože náš: Odpusť nám naše provinění. Neboť ty 
ses dobrovolně rozhodl nechat své tělo přibít na kříž, abys 
vysvobodil své stvoření z otroctví nepřítele. S vděčností pro-
to k tobě voláme: Všechno jsi naplnil radostí, náš Spasiteli, 
neboť jsi přišel spasit svět.

Též líbají ikonu Bohorodičky a modlí se tropár:

Bohorodičko, ty jsi pramen slitování, uznej nás za hodné 
svého soucitu: Shlédni na svůj hříšný lid a jako vždy ukaž, jak 
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jsi mocná. Neboť podobně jako kdysi Gabriel, kníže ducho-
vých sil, s důvěrou k tobě voláme: Raduj se.

Potom kněz skloní hlavu a říká tuto modlitbu:

K: Pane, zasáhni svou rukou z výšin svého příbytku a dodej 
mi sílu k této nastávající službě, abych mohl bez odsouzení stát 
před tvým hrozným trůnem a vykonat svatou nekrvavou oběť. 
Neboť tvá je moc na věky věků. Amen.

Potom se oba jednou ukloní každému chóru, vstupují do svatyně a říkají:

Smím vstupovat do tvého domu, v úctě a bázni se klanět 
před tvou svatyní. Veď mě ve své spravedlnosti, Hospodine, 
navzdory sočícím mi uprav svou cestu. Nelze přec spoleh-
nout na jejich ústa, jen zmar je v jejich srdci. Zející hrob je 
jejich hrdlo a jazyk úlisnost sama. Ty jejich vinu odhal, Bože, 
ať na své plány doplatí. Pro množství špatností je zavrhni, 
neboť se vzepřeli tobě. Radost však ať je ve všech, kteří se 
na tebe spolehli. Navěky budou plesat, když ty je budeš chrá-
nit. V tobě se budou veselit ti, kdo tvé jméno milují. Neboť 
ty žehnáš spravedlivému, Hospodine, štítem své přízně ho 
přikrýváš. 

Potom vstupují do svatyně, udělají tři úklony před svatým oltářem, políbí svatý evangeliář, 
svatý oltář a oltářní kříž. Potom uchopí každý svůj stichar, třikrát se ukloní východním směrem 
a každý říká:

Bože, buď milostiv mně hříšnému! 
Potom jáhen přichází ke knězi a v pravé ruce drží stichar s orárem, sklání před ním hlavu 

a říká: 

J: Požehnej, pane, tento stichar a tento orár. 

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na 
věky věků.

Poté jáhen poodejde stranou, obléká si stichar a přitom se modlí: 

J: Má duše jásá v mém Bohu, neboť mě oblékl rouchem 
spásy, pláštěm spravedlnosti mě přioděl, jsem jako ženich 
zdobený věncem, jako nevěsta zkrášlená šperky.
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Poté jáhen políbí orár, obleče jej přes levé rameno a na ruce si obleče narukávníky. Při oblékání 
pravé ruky se modlí:

J: Pravice tvá, Hospodine, proslavila se silou, pravice tvá, 
Hospodine, rozdrtila nepřátele, z vrcholu slávy jsi smetl 
odpůrce.

Při oblékání levého narukávníku se modlí:

J: Ruce tvé mě stvořily, daly mi pevnost, dodej mi rozumu, 
ať porozumím tvým přikázáním.

Jáhen odejde k žertveniku připravovat svaté dary: diskos položí nalevo, kalich a ostatní předmě-
ty napravo. 

Kněz se obléká takto: vezme do levé ruky stichar, třikrát se ukloní východním směrem, jak bylo 
již řečeno, požehná jej a říká:

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na 
věky věků.

Poté se obléká a říká:

K: Má duše jásá v mém Bohu, neboť mě oblékl do roucha 
spásy, pláštěm spravedlnosti mě přioděl, jsem jako ženich zdo-
bený věncem, jako nevěsta zkrášlená šperky.

 Poté uchopí epitrachil, požehná jej, oblékne si ho a přitom říká: 

K: Požehnaný Bůh náš, neboť on na své kněze vylévá milost 
jak vzácný olej, jenž rozlit po hlavě stéká na bradu, na vous 
Áronův, stéká až na lem jeho roucha.

Potom vezme pás, přepáše se jím a říká:

K: Požehnaný Bůh náš, neboť mě přepásává silou, bezúhon-
nou činí mou cestu, on dává mým nohám hbitost laně, na 
posvátných návrších mi dopřává stanout.

Pak si obléká narukávníky. U pravého se modlí: 

K: Pravice tvá, Hospodine, proslavila se silou, pravice tvá, 
Hospodine, rozdrtila nepřátele, z vrcholu slávy jsi smetl 
odpůrce.

A u levého se modlí: 

K: Ruce tvé mě stvořily, daly mi pevnost, dodej mi rozumu, 
ať porozumím tvým přikázáním.
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Poté uchopí nábederník, pokud jej má, požehná jej, políbí a říká: 

K: Meč svůj si k boku připásej, silný, ve vší nádheře a kráse. 
Tětivu napni, úspěšně kráčej jako král vpřed, pravdou, mír-
ností a spravedlností. Pravice tvá dokáže divy v každé době, 
nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Poté si vezme felon, požehná jej, políbí a říká toto: 

K: Tvoji kněží, Hospodine, ať si obléknou spravedlnost, tví 
věrní ať radostí jásají, v každé době, nyní i vždycky a na věky 
věků. Amen. 

Potom odejdou k žertveniku, myjí si ruce a říkají: 

Ruce si umývám v nevinnosti, obcházím tvůj oltář, Hospodi-
ne. Ať slyšet je, jak hlásám tvou chválu, o všech tvých divech 
vyprávím. Miluji dům, v němž bydlíš, Hospodine, místo, kde 
přebývá tvoje sláva. Nenič mou duši s bezbožníky, můj život 
neutrácej s lidmi, co prolévají krev. Hanebnost špiní jim ruce, 
pravici mají plnou úplatků. Ale já žiji bezúhonně, vykup mě, 
Hospodine, smiluj se nade mnou. Má noha stojí na správné 
cestě, ve shromážděních chci velebit Hospodina. 

Poté učiní před žertvenikem tři poklony a každý říká: 

Bože, buď milostiv mně hříšnému. 

Tys nás svou drahocennou krví vykoupil z prokletí zákona: 
dal ses přibít na kříž a probodnout kopím, a tak jsi otevřel 
lidem pramen nesmrtelnosti. Náš Spasiteli, sláva tobě.

Poté jáhen říká:

J: Požehnej, pane.
Kněz začíná:

K: Požehnaný Bůh náš, v každé době, nyní i vždycky a na 
věky věků.

J: Amen.
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1. Kněz vezme levou rukou prosforu, pravou rukou kopí, třikrát jím žehná prosforu a říká: 

K: Na památku Pána, Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista.
Třikrát.

Poté zakrojí kopí na pravé straně pečeti prosfory, řeže ji a říká: 

K: Byl veden jako beránek na porážku. 
Poté na levé straně: 

K: A jako ovce bez hlesu před střihači ani neotevřel ústa.
Pak na horní straně pečeti:

K: Pro jeho ponížení byl zrušen nad ním soud.
Pak na dolní straně: 

K: Kdopak pomyslí na jeho pokolení?
Jáhen zbožně přihlíží tomuto tajemství, drží v pravici orár a při každém naříznutí pronáší: 

Prosme Pána. Poté říká:

J: Vyjmi, pane.
Potom kněz zakrojí kopí z pravé strany prosfory, vyjme obětní chléb a řekne: 

K: Neboť byl vyrván ze země živých.
A položí ho na svatý diskos pečetí dolů. A když jáhen řekne:

J: Obětuj, pane,
Obětuje jej naříznutím do kříže a říká toto:

K: Je obětován Beránek Boží, ten, který snímá hřích světa, 
obětován za jeho život a spásu.

A obrátí jej zpět pečetí nahoru.
Jáhen říká:

J: Probodni, pane.
Kněz beránka probodne kopím vpravo a říká:

K: Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev 
a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svě-
dectví je pravdivé. 

Jáhen bere víno a vodu a říká knězi:

J: Požehnej, pane, svatému spojení.
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Po požehnání vlije do svatého kalicha víno a trochu vody.

2. Kněz bere do rukou druhou prosforu a říká: 

K: K uctění a na památku slavné Vládkyně naší, Bohorodič-
ky a vždy Panny Marie. Na její přímluvy přijmi, Pane, tuto 
oběť na svůj nebeský oltář.

Vyjme částečku, klade ji vpravo od obětního chleba poblíž jeho středu a říká:

K: Královna ti stojí po pravici, zdobená pláštěm, jenž je 
protkán zlatem.

3. Poté vezme třetí prosforu a říká: 

K uctění a na památku ctihodných nebeských netělesných 
sil.

1. Vyjme první částečku, položí ji nalevo od obětního chleba a začíná první řadu. Poté říká:

Ctihodného a slavného proroka, Předchůdce a Křtitele 
Jana, a všech svatých proroků.

2. Vyjme druhou částečku, položí ji pod první částečku. A znovu říká: 

Svatých, slavných a veškeré chvály hodných apoštolů Petra 
a Pavla a všech svatých apoštolů.

�. Vyjme třetí částečku, položí ji pod druhou a uzavře tak první svislou řadu. Pak říká: 

Našich svatých otců, biskupů a církevních učitelů Basila 
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Velikého, Řehoře Theologa a Jana Zlatoústého, Athanasia 
a Cyrila, Mikuláše Myrského, slovanských učitelů Cyrila 
a Metoděje, svatého biskupa a mučedníka Josafata, (blaho-
slavených vyznavačů Pavla a Vasila, biskupů prešovských) 
a všech svatých biskupů.

1. Přitom vyjme čtvrtou částečku, položí ji vedle první a začíná druhou svislou řadu.
Pak znovu říká:

Svatého apoštola, prvomučedníka a arcijáhna Štěpána, sva-
tých velkomučedníků Jiřího, Demetria, Theodora Tyrona, 
(ludmily, Václava) a všech svatých mučedníků a mučednic.

2. Přitom vyjme pátou částečku a položí ji pod první v druhé řadě.
Pak říká:

Ctihodných bohonosných otců našich Antonína, Euthy-
mia, Sávy, Onufria, (Prokopa Sázavského, Dominika Trčky) 
a všech ctihodných otců a matek.

�. Přitom vyjme šestou částečku, položí ji pod druhou v druhé řadě a uzavře tak druhou svislou 
řadu.

Pak říká: 

Svatých a divotvorných nezištníků Kosmy a Damiána, Kýra 
a Jana, Panteleimona a Hermolaa a všech svatých nezištných 
pomocníků.

1. Přitom vyjme sedmou částečku, položí ji nahoru a začíná třetí řadu. Pak říká: 

Svatých a spravedlivých předků Páně, Jáchyma a Anny.
 2. Přitom vyjme osmou částečku a položí ji pod první ve třetí řadě. Pak říká: 

Svatého jméno (patrona chrámu a svatého, jehož svátek se sla-
ví) a všech svatých. Na jejich přímluvu, Bože, na nás shlédni.

�. Přitom vyjme devátou částečku a uzavře jí třetí řadu.

4. Pak vezme čtvrtou prosforu a říká: 

Pamatuj, Vládce, milující lidi, na našeho Svatého otce jmé-
no, římského papeže, na našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa 
a metropolitu jméno, na našeho bohumilého biskupa jméno 
a na všechny pravověrné biskupy, na ctihodné kněze a jáhny 
v Kristu a všechno duchovenstvo (v řeholních domech: na naše-
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ho úctyhodného otce protoarchimandritu jméno, archiman-
dritu jméno, protoigumena jméno, igumena jméno), na naše 
bratry koncelebrující kněze a jáhny i na všechny naše bratry, 
které jsi ty, nejdobrotivější Pane, ve svém milosrdenství povo-
lal do svého společenství.

5. Vyjme částečku a položí ji pod obětní chléb. 
Pak vzpomíná jmenovitě živé a při každém jménu postupně vyjímá další částečku a říká: 

Pamatuj, Pane, na: jméno
Vyjme částečku a klade ji pod obětní chléb.

5. Poté vezme pátou prosforu a říká:

Na památku a na odpuštění hříchů blažených zakladatelů 
a dobrodinců tohoto svatého chrámu (v řeholních domech: 
tohoto svatého domu).

Potom vzpomíná biskupa, který ho vysvětil, a jména jiných zesnulých, která chce. Vyjímá jed-
notlivé částečky a při každém připomenutí zemřelého klade částečku.

Pamatuj, Pane, na duši svého zesnulého služebníka (své 
zesnulé služebnice) jméno.

Nakonec připojí toto: 

A na naše pravověrné otce a bratry a na všechny, kteří zesnu-
li v naději na vzkříšení a věčný život ve Tvém společenství, 
Pane, milující lidi.

Vyjme částečku a říká: 

Pamatuj, Pane, ve svém nekonečném milosrdenství i na 
mne nehodného a odpusť mi všeliké vědomé či nevědomé 
provinění.

A vyjme částečku.
[Vezme hubku] a částečky na diskosu pod obětním chlebem shrne dohromady, aby žádná 

z něho nespadla.
Poté jáhen vezme kadidelnici, dá do ní kadidlo a říká knězi: 

J: Požehnej, pane, kadidlo.
A sám říká:

J: Prosme Pána.
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Kněz se modlí nad kadidlem: 

K: Přinášíme ti kadidlo, Kriste, Bože náš, jako líbeznou 
duchovní vůni. Přijmi je na svůj nebeský oltář a sešli na nás 
milost svého přesvatého Ducha. 

J: Prosme Pána.
Kněz okouří hvězdici, rozloží ji nad obětní chléb a říká: 

K: A hvězda šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde 
bylo to dítě. 

J: Prosme Pána.
Kněz okouří první pokrovec, přikryje jím obětní chléb i diskos a říká:

K: Hospodin kraluje v majestát zahalen, zahalen Hospodin 
v majestát, přepásán mocí, základy světu dal, že se neotřesou. 
Od věků stojí tvůj trůn, od věčnosti jsi ty, Hospodine. Zdvíhají 
se vody, Hospodine, zdvíhají vody svůj hlas, vysoko zdvíhají 
vody svůj hukot. Mocnější než hřmění spousty vod, mocnější 
než mořské vlnobití je na výsostech nejmocnější Hospodin. 
Svědectví tvé, Hospodine, je spolehlivost sama, po všechny 
časy přísluší tvému jménu svatost. 

J: Prosme Pána. Přikryj, pane.
Kněz okouří druhý pokrovec, přikryje jím svatý kalich a říká: 

K: Nebesa přikrývá tvoje sláva, Kriste, země je plná tvé 
chvály. 

J: Prosme Pána. Přikryj, pane. 
Kněz okouří velký pokrovec čili vozduch, přikryje oboje a říká: 

K: Ukryj nás ve stínu svých křídel, zažeň od nás všeliké-
ho nepřítele a odpůrce, učiň náš život pokojným, Hospodine, 
smiluj se nad námi a nad svým světem a spas naše duše, neboť 
jsi dobrý a miluješ lidi.
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Kněz vezme kadidelnici, okouří předložené dary a říká:

K: Požehnaný Bůh náš, neboť se mu takto zalíbilo.
Jáhen říká:

J: V každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Oba se přitom zbožně ukloní. 
Jáhen říká:

J: Za předložené vzácné dary, prosme Pána.
Kněz přijme kadidelnici a říká modlitbu nad předloženými dary:

K: Bože, Bože náš, tys poslal jako pokrm pro celý svět nebes-
ký chléb, našeho Pána a Boha Ježíše Krista, Spasitele, Vyku-
pitele a Dobrodince, jenž nám žehná a posvěcuje nás. Požeh-
nej tyto dary, jež před tebe klademe, a přijmi je na svůj nebeský 
oltář. V této své dobrotě a lásce k lidem pamatuj na ty, kdo je 
přinesli, i na ty, za něž se přinášejí, a nás zachovej bez odsou-
zení při posvátném konání tvých božských tajemství. 

Neboť svaté a slavné je tvé nejctihodnější a vznešené jméno, 
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. 
Amen.

Nato kněz vykoná propuštění:

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě. 

J: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na 
věky věků. Amen. 

Pane, smiluj se. Třikrát. Požehnej.
Kněz říká propuštění:

Kristus, (je-li neděle, přidává se: který vstal z mrtvých,) pra-
vý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, našeho svatého 
otce Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského a všech 
svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý 
a miluje nás. 

J: Amen.
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Jáhen po propuštění okuřuje obětní dary, potom odchází a dokola na způsob kříže okuřuje oltář 
a přitom potichu říká:

V hrobě jsi byl tělem, v podsvětí s duší, i když jsi Bůh. Též 
v ráji se zločincem a na trůnu jsi byl s Otcem i Duchem. Ty vše 
naplňuješ, neobsáhnutelný Kriste.

Poté recituje 50. žalm.
Přitom okuřuje svatyni, příslušné ikony, přisluhující a lid. Znovu se vrací do svatyně, okouří oltář 

a kněze, odloží kadidelnici.
Přistoupí pak ke knězi, postaví se společně před oltář, třikrát se pokloní a potichu se modlí: 

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude 
a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď 
a přebývej v nás a očisti nás od každé poskvrny, a spas, Dob-
rotivý, naše duše.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Dvakrát.

Pane, otevři mé rty a má ústa budou hlásat tvou chválu.
Nato kněz políbí svatý evangeliář a jáhen oltář.
Pak se jáhen ukloní knězi, drží přitom třemi prsty pravé ruky orár a říká: 

J: Je čas sloužit Pánu. Požehnej, pane.
Kněz mu žehná a říká: 

K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na 
věky věků. 

J: Pomodli se za mne, pane.

K: Pán ať řídí tvé kroky. 

J: Pamatuj na mne, svatý pane. 

K: Pán ať na tebe pamatuje ve svém království v každé době, 
nyní i vždycky a na věky věků.

J: Amen.
Jáhen se ukloní a severní branou vyjde ze svatyně. Královská brána je zavřená až do vchodu. 

Postaví se na jemu určené místo před královskou bránu a udělá tři poklony. Přitom se potichu 
modlí:

J: Pane, otevři mé rty a má ústa budou hlásat tvou chválu.
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Pak začíná zpívat: Požehnej, pane. A kněz začíná: Požehnáno je království.
Je třeba vědět, že pokud slouží kněz bez jáhna, neříká slova, která jsou při proskomidii urče-

na jáhnovi, ani při liturgii slova, která jsou před evangeliem určena jáhnovi. Neříká ani výzvy: 
Požehnej, pane, ani Probodni, pane, ani Je čas sloužit Pánu, ale jen ektenie a modlitby při před-
kládání darů.

Jestliže společně slouží více kněží, koná proskomidii pouze jeden z nich. Ostatní nechť z pro-
skomidie neříkají nic.

Na biskupské liturgii začíná kněz proskomidii jako obvykle, pak uloží částečku Bohorodičky 
a svatých. Svatý diskos a svatý kalich přikryje vozduchem, ale nic při tom neříká. Před velkým 
vchodem, když se zpívá cherubínská píseň, dokončí proskomidii sám biskup.
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JANA ZLATOÚSTÉHO

J: Požehnej, pane.

K: Požehnáno království Otce i Syna i Svaté-
ho Ducha nyní i vždycky a na věky věků. 

Lid: Amen.

J: V pokoji modleme se k Pánu. 
Lid: Pane, smiluj se.

J: Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší, mod-
leme se k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za pokoj na celém světě, za blaho svatých 
Božích církví a za sjednocení všech, modleme se 
k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.

Svatá Božská liturgie našeho otce svatého Jana Zlatoústého
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J: Za tento svatý chrám a za všechny, kdo do něj 
vstupují s vírou, zbožností a bázní Boží, modleme 
se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za našeho Svatého otce, velekněze všeobec-
né církve jméno, římského papeže, modleme se 
k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.

 J: Za našeho nejctihodnějšího arcibiskupa a met-
ropolitu jméno, za našeho bohumilého biskupa jmé-
no, za ctihodné kněze, za ty, kdo v Kristu slouží 
jako jáhni, za všechno duchovenstvo a všechen lid, 
modleme se k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za ty, kdo nám vládnou a za všechny, kdo nás 
chrání, modleme se k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za toto město (nebo za tuto obec nebo za tento 
svatý dům) a za všechna města a všechny země a za 
ty, kdo v nich podle víry žijí, modleme se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za příznivé počasí, za hojné plody země a pokoj-
né časy, modleme se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.
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J: Za ty, kdo jsou na cestách, za nemocné a trpící, 
za všechny zbavené svobody a za jejich záchranu, 
modleme se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.

Koná-li se obecná vzpomínka na všechny zemřelé, přidává se toto:

J: Za duše všech, kteří od věků zesnuli v pravé 
víře, v naději ve vzkříšení a život věčný, i za naše 
zesnulé otce a bratry, zakladatele a dobrodince 
tohoto svatého chrámu, za naše rodiče a příbuzné, 
kteří zde v pokoji odpočívají a jsou zde zapsáni, 
i za všechny zemřelé pravověrné křesťany a jejich 
blažený pokoj, modleme se k Pánu.

 Lid: Pane, smiluj se.

J: Aby obstáli bez odsouzení na hrůzu budícím 
Kristově soudu a jejich duše vstoupily do země ži-
vých, na místo světla, kde všichni svatí a spravedli-
ví docházejí pokoje, modleme se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.
Koná-li se za jednotlivé zemřelé:

J: Za Božího služebníka (nebo Boží služebni-
ci nebo Boží služebníky) jméno a jeho (nebo její 
nebo jejich) blažený pokoj a aby mu (nebo jí nebo 
jim) bylo odpuštěno každé provinění dobrovolné 
i nedobrovolné, modleme se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.
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J: Aby obstál (nebo obstála nebo obstáli) bez 
odsouzení na Kristově hrůzu budícím soudu a jeho 
duše vstoupila (nebo její duše vstoupila nebo jejich 
duše vstoupily) do země živých, na místo světla, kde 
všichni svatí a spravedliví docházejí pokoje, modle-
me se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za vysvobození ode všeho zármutku, hněvu, 
nebezpečí a nouze, modleme se k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi 
a ochraňuj nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, nade 
všechny blahoslavenou, slavnou vládkyni naši, 
Bohorodičku a vždy Pannu Marii, i na všechny sva-
té, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu 
Bohu odevzdejme.

Lid: Tobě, Pane.      
Během ektenie kněz potichu říká modlitbu první antifony:

Pane, Bože náš, nepopsatelná je tvá moc 
a nepochopitelná je tvoje sláva, nesmírné je 
však i tvé milosrdenství a nevýslovná je tvá lás-
ka k lidem. Ty sám tedy, Vládce, podle svého 
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slitování shlédni na nás a na tento svatý chrám 
a zahrň nás i všechny, kdo se s námi modlí, 
hojností svého milosrdenství a slitování.

Zvolání:

K: Neboť tobě přísluší všeliká sláva, čest 
a klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní 
i vždycky a na věky věků. 

Lid: Amen. 
lid zpívá první antifonu.

Jáhen se ukloní a odejde ze svého místa před ikonu Páně. Třemi prsty pravé ruky drží orár.

Po skončení zpěvu antifony se jáhen opět vrací na jemu určené místo, ukloní se a zpívá:

J: Znovu a znovu v pokoji modleme se k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi 

a ochraňuj nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, nade 

všechny blahoslavenou, slavnou vládkyni naši, 

Bohorodičku a vždy Pannu Marii, i na všechny sva-

té, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kris-

tu Bohu odevzdejme.

Lid: Tobě, Pane.
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Modlitba druhé antifony:

Pane, Bože náš, spas svůj lid a žehnej svému 
dědictví, uchovej plnost své církve, posvěť ty, 
kdo milují krásu tvého domu, a sám je svou 
božskou mocí za to oslav; a neopouštěj nás, 
doufající v tebe.

Zvolání:

K: Neboť tvá je vláda a tvé je království i moc 
i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní 
i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.
Potom lid zpívá druhou antifonu. Jáhen pak činí podobně jako při předchozí modlitbě.

J: Znovu a znovu v pokoji modleme se k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi 
a ochraňuj nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, nade 
všechny blahoslavenou, slavnou vládkyni naši, 
Bohorodičku a vždy Pannu Marii, i na všechny sva-
té, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu 
Bohu odevzdejme.

Lid: Tobě, Pane. 



našeho otce svatého Jana Zlatoústého

2�

Modlitba třetí antifony:

Ty, kterýs nám milostivě dopřál takto se spo-
lečně a jednomyslně modlit, ty, kterýs slíbil, že 
vyslyšíš prosby, když se dva nebo tři shromáždí 
ve tvém jménu, ty sám teď splň prosby svých 
služebníků, ať vedou k našemu dobru: dej nám 
v tomto věku poznání tvé pravdy a v budou-
cím život věčný. 

Zvolání:

K: Neboť tys dobrý Bůh a miluješ lidi a my 
ti vzdáváme chválu, Otci i Synu i Svatému 
Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.
Teď se otevře královská brána na malý vchod.
Když lid zpívá třetí antifonu nebo v neděli blahoslavenství, při zpěvu ‚Sláva‘ kněz s jáhnem 

stojí před svatým oltářem a třikrát se pokloní. Poté kněz vezme svatý evangeliář a podá jej jáhnovi, 
jdou vpravo za svatý oltář a vyjdou severní stranou; předchází je přisluhující se svící a tím vytváře-
jí malý vchod. Průvod se zastaví na určeném místě, oba skloní hlavy a jáhen říká: 

J: Prosme Pána.
Kněz potichu říká modlitbu vchodu.
Modlitba vchodu:

K: Vládce, Bože náš, tys na nebesích usta-
vil sbory a zástupy andělů a archandělů, aby 
sloužily tvé slávě. Přikaž tedy, ať spolu s naším 
vstupem vejdou i svatí andělé, aby s námi kona-
li tuto službu a spolu s námi oslavovali tvou 
dobrotu.
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Neboť tobě náleží všechna sláva, čest a klaně-
ní, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždyc-
ky a na věky věků. Amen.

Po skončení modlitby jáhen knězi ukazuje k východu pravou rukou, ve které drží třemi prsty 
orár, a říká: 

J: Požehnej, pane, svatý vchod.
Kněz žehná a říká:

K: Požehnaný vchod tvých svatých v každé 
době, nyní i vždycky a na věky věků.

Poté jáhen podá svatý evangeliář knězi k políbení.
Když skončí poslední tropár, jáhen se postaví do středu před kněze, trochu pozvedne ruce, 

ukazuje evangeliář a volá:

J: Vzdejme úctu! Nejvyšší moudrost.
Potom se všichni ukloní a kněz s jáhnem vstoupí do svatyně, jáhen postaví svatý evangeliář na 

svatý oltář a  lid zpívá:

Lid: Pojďme, pokloňme se Kristu a padněme před ním. 
Zachraň nás, Synu Boží, podivuhodný ve svých svatých, my 
ti zpíváme: Aleluja.

Je-li neděle:

: vzkříšený z mrtvých, my ti zpíváme: Aleluja.
Poté se zpívají příslušné tropáry. Kněz potichu říká tuto modlitbu:

Modlitba trojsvaté písně.

Svatý Bože, na svatém místě přebývající, ke tvé 
chvále zpívají serafové třikrát: Svatý; oslavují tě 
cherubové a klanějí se ti všecky nebeské moc-
nosti. Tys všechno z nebytí přivedl v bytí a člo-
věka stvořil k svému obrazu a ke své podobě 
a ozdobil veškerými svými dary. Ty každému, 
kdo prosí, dáváš moudrost a rozum, hříšníka 
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nepřehlížíš, ale dáváš mu možnost pokání. Tys 
nyní dopřál nám, svým poníženým a nehod-
ným služebníkům, abychom stanuli před slá-
vou tvého svatého oltáře a náležitě se ti klaněli 
a tebe slavili. Ty sám, Vládce, přijmi též z úst 
nás, hříšných, trojsvatou píseň a navštiv nás 
svou dobrotou. Odpusť nám všechny hříchy, ať 
jsme je spáchali vědomě či nevědomě, a posvěť 
naše duše i těla, ať ti ve svatosti sloužíme po 
všechny dny svého života. Dopřej nám to na 
přímluvu svaté Bohorodičky a všech svatých, 
v nichž se ti od věků zalíbilo.

Když zpěváci začnou zpívat poslední tropár, jáhen skloní hlavu, třemi prsty pravé ruky drží 
orár a říká knězi:

J: Požehnej, pane, čas trojsvaté písně.
Kněz jej pak požehná a hlasitě zvolá:

K: Neboť ty jsi Svatý, Bože náš, a my ti vzdá-
váme chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, 
nyní i vždycky.

Jáhen přistoupí ke královským dveřím, pozdvihne orár a zvolá k těm, kteří stojí v chrámě:

J: A na věky věků.
Lid: Amen.
Když se zpívá trojsvatá píseň, recitují ji společně i kněz a jáhen. Současně konají před oltářem 

tři poklony. Jáhen vyzve kněze: 

J: Požehnej, pane.
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Odcházejí k hornímu stolci a kněz se cestou tiše modlí: 

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. 
J: Požehnej, pane, horní stolec.
Kněz pak:

Požehnaný jsi na trůnu slávy svého království, 
ty, který sedíš nad cheruby, v každé době, nyní 
i vždycky a na věky věků.

Je zřejmé, že kněz nemá vystupovat na horní místo, ani na něm sedět, ale má usednout vedle 
něho z jižní strany. Po skončení zpěvu trojsvaté písně jáhen před královskou branou zvolá: 

J: Soustřeďme se.
Kněz hlasitě zvolá:

K: Pokoj všem.
J: Nejvyšší moudrost. Soustřeďme se.
A lid zpívá prokimen, Davidův žalm. 
Poté jáhen zvolá: 

J: Nejvyšší moudrost.
lektor ohlašuje čtení apoštola: 

Čtení ze Skutků apoštolů nebo Čtení z listu svaté-
ho apoštola Jakuba nebo Petra nebo z listu svatého 
apoštola Pavla Římanům nebo Korinťanům nebo 
Galaťanům.

J: Soustřeďme se.
Po čtení apoštola říká kněz: 

K: Pokoj tobě.
J: Nejvyšší moudrost. Soustřeďme se.
Lid: Aleluja spolu s verši.



našeho otce svatého Jana Zlatoústého

27

Během zpěvu Aleluja vezme jáhen kadidelnici a kadidlo, přistoupí ke knězi, přijme od něho 
požehnání, okuřuje dokola oltář, celou svatyni a kněze. Kněz stojí před oltářem a modlí se tuto 
modlitbu:

Modlitba před evangeliem.

Vládce, milující lidi, zažehni v našich srdcích 
nehasnoucí světlo tvého božského poznání a ote-
vři náš duchovní zrak, abychom pochopili zvěst 
tvého evangelia. A vštěpuj nám bázeň před tvý-
mi blahoslavenými přikázáními, ať přemáháme 
všechny tělesné žádosti a vedeme život duchov-
ní, aby všechny naše myšlenky i skutky nalezly 
u tebe zalíbení. Neboť ty jsi světlo našich duší 
i těl, Kriste Bože, a my ti vzdáváme chválu spo-
lu s tvým Otcem, jenž nemá počátku, i tvým 
přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, 
nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jáhen odloží kadidelnici na obvyklé místo, přijde ke knězi, skloní před ním hlavu, drží krajními 
prsty orár, ukazuje na evangeliář a říká: 

J: Požehnej, Pane, zvěstovatele svatého apoštola 
a evangelisty jméno.

Kněz jej žehná a říká:

K: Na přímluvu svatého, slavného a veškeré 
chvály hodného apoštola a evangelisty jméno 
kéž ti Bůh dá mocnou sílu zvěstovat jeho slo-
vo, aby se naplnilo evangelium jeho milované-
ho Syna a našeho Pána, Ježíše Krista.
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J: Amen.
A podá mu evangeliář. Jáhen řekne: Amen, pokloní se evangeliáři, uchopí jej, vychází králov-

skou bránou - předejde ho přisluhující se svící - a on se postaví na ambon anebo na jiné vhodné 
místo. Kněz stojí před svatým oltářem obrácen k západu a hlasitě zvolá:

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vy-
slechněme svaté evangelium. 

K: Pokoj všem.
Lid: I duchu tvému.

J: Čtení ze svatého evangelia podle jméno.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě. 

K: Soustřeďme se.
Pokud jsou dva jáhni, jeden říká: 

Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a poté také 
říká Soustřeďme se.

Po skončení evangelia kněz říká:

Pokoj tobě, zvěstovateli evangelia.
Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.
Jáhen jde do královské brány, podá evangeliář knězi. Nato se zavře královská brána. Jáhen se 

postaví na obvyklé místo a začne:

J: Říkejme všichni z celé duše a z celé mysli 
volejme. 

Lid: Pane, smiluj se. 

J: Všemohoucí Pane, Bože našich otců, prosíme 
tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se.
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J: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého 
milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se. Třikrát.

Modlitba k vroucím prosbám:

Pane, Bože náš, přijmi od svých služebníků 
tyto vroucí prosby a pro svou velikou milost 
se nad námi smiluj, sešli své milosrdenství na 
nás i na všechen svůj lid, který od tebe očeká-
vá hojné slitování.

Ve farních chrámech:

J: A ještě prosíme za našeho Svatého otce jméno, 
římského papeže, za našeho nejctihodnějšího arci-
biskupa a metropolitu jméno, za našeho bohumi-
lého biskupa jméno, za ty, kdo slouží a přisluhují 
v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, 
za všechny bratry (a sestry) v Kristu.

Lid: Pane, smiluj se. Třikrát.

V řeholních domech:

J: A ještě prosíme za našeho Svatého otce jméno, 
římského papeže, za našeho nejctihodnějšího arci-
biskupa a metropolitu jméno, za našeho bohumilého 
biskupa jméno a za nejvýš ctihodného našeho otce 
protoarchimandritu jméno, archimandritu jméno, pro-
toigumena jméno a igumena jméno a za ty, kdo slouží 
a přisluhují v tomto svatém chrámě, za naše duchov-
ní otce a za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
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Lid: Pane, smiluj se. Třikrát.

J: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás 
chrání.

Lid: Pane, smiluj se. Třikrát.

Na tomto místě se mohou přidat vlastní prosby.

J: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očeká-
vající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobro-
dince a všechny pravověrné křesťany.

Lid: Pane, smiluj se. Třikrát.

Zvolání:

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, 
a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Sva-
tému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen. 

Při bohoslužbě za zemřelé jáhen nebo kněz říká tyto prosby:

J: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého 
milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se. Třikrát.

J: Prosíme tě také za pokoj duší zesnulých Božích 
služebníků jméno, aby se jim dostalo odpuštění 
všech provinění, vědomých i nevědomých.

Lid: Pane, smiluj se. Třikrát.

J: Kéž Pán Bůh přivede jejich duše tam, kde v poko-
ji spočívají všichni spravedliví.

Lid: Pane, smiluj se. Třikrát.
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J: Vyprošujme pro ně od Krista, nesmrtelného 
Krále a našeho Boha, milost Boží, nebeské Králov-
ství a odpuštění jejich hříchů.

Lid: Dej jim to, Pane.

J: Modleme se k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.

K: Bože duchů i veškerého těla, ty jsi přemohl 
smrt, zbavil ďábla moci a daroval svému světu 
život. Ty sám uděl pokoj duším svých zesnulých 
služebníků jméno na místě světla, blaženos-
ti a pokoje, tam, kde není bolesti, zármutku 
ani nářku. Jako Bůh dobrotivý a milující lidi 
odpusť jim všechen hřích, ať se prohřešili slo-
vem, skutkem nebo myšlenkou, není přece člo-
věka, jenž by za svého života nezhřešil. Neboť 
bez hříchu jsi jen ty sám a tvá spravedlnost je 
spravedlnost věčná a tvé slovo je slovo pravdy.

Zvolání:

K: Kriste Bože, ty jsi vzkříšení, život i pokoj 
svých služebníků jméno a my ti vzdáváme 
chválu spolu s tvým Otcem, jenž nemá počát-
ku a tvým přesvatým, dobrým a životodárným 
Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen. 
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Poté jáhen:

J: Katechumeni, modlete se k Pánu.
Lid: Pane, smiluj se.

J: My, věřící, modleme se za katechumeny. Kéž se 
nad nimi smiluje Pán.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Ať je vyučí slovem pravdy. 
Lid: Pane, smiluj se.

J: Ať jim odhalí evangelium spravedlnosti. 
Lid: Pane, smiluj se.

J: Ať je připojí ke své svaté, obecné a apoštolské 
církvi. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Spas je, smiluj se nad nimi, zastaň se jich a ochra-
ňuj je, Bože, svou milostí. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Katechumeni, skloňte své hlavy před Pánem. 
Lid: Tobě, Pane.
Modlitba za katechumeny:

K: Pane, Bože náš, ty, jenž přebýváš na výsos-
tech a shlížíš na všechny ponížené, ty jsi k spáse 
lidského pokolení poslal svého jednorozeného 
Syna a Boha, našeho Pána Ježíše Krista. Shlédni 
na tyto své služebníky, katechumeny, kteří před 



našeho otce svatého Jana Zlatoústého

��

tebou sklánějí své šíje, a v příhodný čas je učiň 
hodnými koupele znovuzrození, odpusť jim hří-
chy a obleč je rouchem neporušenosti. Přidruž 
je ke své svaté, obecné a apoštolské církvi a při-
počti je k svému vyvolenému stádci.

Zvolání:

K: Ať i oni s námi slaví tvé převzácné a nej-
vznešenější jméno, Otce i Syna i Svatého 
Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Nato rozloží kněz iliton a jáhen říká: 

J: Kdo jste katechumeni, odejděte!
Je-li druhý jáhen, volá i on:

J: Katechumeni, odejděte!
A znovu první:

J: Kdo jste katechumeni, odejděte! Ať tady nezů-
stává nikdo z katechumenů. A my, věřící, znovu 
a znovu v pokoji prosme Pána.

Lid: Pane, smiluj se.
Je-li jen jeden jáhen nebo se slouží bez jáhna, tehdy se zpívá:

J: Kdo jste katechumeni, odejděte! Katechumeni, 
odejděte! Kdo jste katechumeni, odejděte! Ať tady 
nezůstává nikdo z katechumenů. A my, věřící, zno-
vu a znovu v pokoji prosme Pána.

Lid: Pane, smiluj se.
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První modlitba věřících:

K: Děkujeme ti, Pane, Bože všech mocností, 
žes nám dovolil stanout i nyní před tvým sva-
tým oltářem a pokorně tě prosit o štědré slito-
vání nad všemi našimi hříchy i nad poklesky 
tvého lidu. Přijmi, Bože, naši modlitbu a učiň 
nás hodnými přinášet ti za všechen tvůj lid 
prosby, modlitby a nekrvavé oběti. A protože 
jsi nás určil do této své služby, dej, ať jsme s to 
v síle tvého Svatého Ducha bez bázně a hany, 
bez zakolísání, s čistým svědectvím našeho svě-
domí, v každé době a na každém místě vzývat 
tebe, abys nás slyšel a v hojnosti své dobroty 
byl k nám milostiv. 

J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi 
a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. 

Lid: Pane, smiluj se. 

J: Nejvyšší moudrost.
Zvolání:

K: Neboť tobě náleží všeliká sláva, čest a kla-
nění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždyc-
ky a na věky věků.

Lid: Amen.

J: Znovu a znovu v pokoji modleme se k Pánu. 
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Lid: Pane, smiluj se.
Druhá modlitba věřících:

Znovu a mnohokrát před tebou padáme a k tobě 
se modlíme, Bože dobrý a milující lidi. Shlédni 
na naši modlitbu a očisti naše duše i tělo od kaž-
dé poskvrny tělesné i duchovní a dej, ať sloužíme 
u tvého svatého oltáře bez hříchu a odsouzení. 
A také těm, kdo se s námi modlí, popřej, Bože, 
životní zdar, růst víry a duchovního poznání. 
Dej jim, aby ti vždycky s bázní a láskou sloužili, 
aby bez hříchu a odsouzení měli podíl na tvých 
svatých tajemstvích, a stali se tak hodnými tvého 
nebeského království.

J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi 
a ochraňuj nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Nejvyšší moudrost. 
A jáhen vchází severní bránou do svatyně. 
Zvolání:

K: Ať nás vždycky chrání tvá moc a náš chva-
lozpěv ať k tobě stoupá, Otci i Synu i Svatému 
Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.
Otevře se královská brána. 
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Poté se zpívá cherubínská píseň, jáhen vezme kadidelnici, vloží do ní kadidlo, přistoupí ke 
knězi, přijme od něho požehnání, okuřuje dokola oltář, svatyni, ikonostas, kněze, přisluhující a lid. 
Přitom se modlí 50. žalm. 

Kněz říká potichu tuto modlitbu:

Nikdo spoutaný žádostmi a rozkošemi těla 
není hoden k tobě přistoupit a přiblížit se ti ani 
ti sloužit, králi slávy, neboť i pro nebeské moc-
nosti je služba tobě veliká a hrozná. A přesto 
ses ve své nevýslovné a nezměrné lásce k lidem 
stal beze změny a proměny člověkem a stal ses 
naším veleknězem a jako Vládce všeho jsi nám 
svěřil svatou službu této liturgické a nekrvavé 
oběti. Neboť ty jediný, Pane, Bože náš, jsi vlád-
cem všeho na nebi i na zemi, cherubíni tě nosí 
na trůnu, jsi Pánem serafů i králem Izraele; ty 
jediný jsi Svatý a ve svatyni spočíváš. Naléha-
vě tě proto prosím, vždyť ty jediný jsi dobrý 
a nasloucháš milostivě: Shlédni na mne, svého 
hříšného a neužitečného služebníka, a očisti 
mou duši i mé srdce od zlého svědomí a silou 
svého Svatého Ducha dej, ať oblečen milos-
tí kněžství jsem s to stanout u tohoto tvého 
svatého oltáře a přisluhovat tvému svatému 
a přečistému tělu a tvé drahocenné krvi. S šíjí 
skloněnou k tobě tedy přicházím a prosím tě: 
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Neodvracej svou tvář ode mne a nevylučuj mě 
z počtu svých služebníků, ale přestože jsem 
služebník hříšný a nehodný, učiň mne hodným 
obětovat ti tyto dary. Neboť ty je obětuješ a jsi 
obětován, ty je přijímáš i jsi rozdáván, Kris-
te, Bože náš. Vzdáváme chválu tobě a zároveň 
tvému věčnému Otci i tvému přesvatému, dob-
rému a životodárnému Duchu, nyní i vždycky 
a na věky věků. Amen.

Po ukončení modlitby a okuřování se kněz s jáhnem postaví před svatý oltář a společně se 
třikrát modlí cherubínskou píseň. Pokaždé když ji ukončí, jednou se pokloní.

Nyní, když tajemně představujeme cheruby 
a Trojici, dárkyni života, trojsvatý chvalozpěv 
zpíváme, odložme každou starost pozemskou.

Abychom mohli přijmout krále veškerenstva, 
neviditelně neseného ve vítězoslávě andělský-

mi sbory. Aleluja, aleluja, aleluja. Třikrát.

Poté odcházejí k žertveniku. Jáhen jde před knězem. Kněz okuřuje obětní dary a potichu se 
modlí:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.
Jáhen říká knězi:

J: Vezmi, pane.
A kněz bere vozduch, pokládá ho na levé rameno jáhna a říká:

Pozvedejte ruce ke svatyni a dobrořečte Pánu.
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Pak bere svatý diskos, který staví velmi pozorně a zbožně jáhnovi na hlavu. Jáhen také nese kadi-
delnici na prstu pravé ruky. Kněz sám bere do rukou svatý kalich a oba vycházejí severní stranou, 
přičemž se modlí. Před nimi jdou přisluhující se svícemi.

Jáhen zvolá:

Kéž na vás všechny, pravověrné křesťany, pamatu-
je Pán Bůh ve svém království, v každé době, nyní 
i vždycky a na věky věků.

Kněz zvolá:

K: Na našeho Svatého otce jméno, římského 
papeže, na našeho nejctihodnějšího arcibisku-
pa a metropolitu jméno, na našeho bohumilého 
biskupa jméno (a na nejvýš ctihodného našeho 
otce protoarchimandritu jméno, archimandritu 
jméno, protoigumena jméno a igumena jméno), 
na všechny kněze, jáhny a řeholníky, na ty, kdo 
nám vládnou a všechny, kdo nás chrání, na šle-
chetné a nezapomenutelné zakladatele a dob-
rodince tohoto svatého chrámu (nebo tohoto 
svatého kláštera) a na vás všechny pravověrné 
křesťany ať pamatuje Pán Bůh ve svém králov-
ství, v každé době, nyní i vždycky a na věky 
věků.

Lid: Amen.
A zpívá:

Abychom mohli přijmout krále veškerenstva, neviditelně 
neseného ve vítězoslávě andělskými sbory. Aleluja, aleluja, 
aleluja.
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Kněz vejde královskou bránou a položí svatý kalich na svatý oltář. Z hlavy jáhna bere svatý 
diskos, který klade na svatý oltář. Pak bere pokrývky ze svatého disku a svatého kalicha a odkládá 
je na jednu stranu svatého oltáře. Pak bere s ramene jáhna vozduch, který okouří, a přikrývá jím 
svaté dary. Současně říká:

Šlechetný Josef sňal s kříže tvé přečisté tělo, 
ovinul je čistým plátnem, natřel vonnými oleji 
a položil je do nového hrobu.

Pak vezme kadidelnici z ruky jáhna, třikrát okuřuje svaté dary a říká:

Prokaž Siónu dobro svou přízní, Hospodine, 
zbuduj jeruzalémské hradby. Pak se ti zalíbí 
oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti 
budou na oltáři obětovat býčky.

Kněz odevzdá kadidelnici, nakloní hlavu k jáhnovi a říká: 

Pamatuj na mne, bratře a můj spolusloužící.
A jáhen k němu:

Kéž na tvé kněžství pamatuje Pán Bůh ve svém 
království. 

A kněz:

Modli se za mne, bratře spolusloužící.
Nato jáhen uchopí třemi prsty pravice orár a nakloněn ke knězi říká:

Ať Duch Svatý na tebe sestoupí a ať tě zastíní moc 
Nejvyššího.

K: Kéž tento Svatý Duch spolu s námi působí 
po všechny dny našeho života.

Jáhen k němu:

Pamatuj na mne, svatý pane.
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K: Ať na tebe pamatuje Pán Bůh ve svém Krá-
lovství v každé době, nyní i vždycky a na věky 
věků.

J: Amen.
Pokloní se knězi, odejde severní branou na své místo a říká:

J: Přednesme naše modlitby Pánu. 
Lid: Pane, smiluj se. 

J: Za tyto předložené vzácné dary modleme se 
k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za tento svatý chrám a za všechny, kdo do něho 
vstupují s vírou, zbožností a bázní Boží, modleme 
se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za vysvobození ode všeho zármutku, hněvu, 
nebezpečí a nouze, modleme se k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.
Modlitba předložených darů po jejich postavení na svatý oltář:

Pane, Bože všemohoucí, ty jediný jsi Svatý, 
ty přijímáš oběť chvály ode všech, kdo tě vzý-
vají z celého srdce: přijmi modlitbu i od nás 
hříšných a přiveď nás ke svému svatému oltáři. 
Uschopni nás přinášet ti dary a oběti duchov-
ní za naše vlastní hříchy i za pochybení tvé-
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ho lidu. Dej, ať před tebou nalezneme milost, 
aby naše oběť byla tobě příjemná a Duch tvé 
milosti sestoupil na nás i na tyto předložené 
dary a na všechen tvůj lid.

J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi 
a ochraňuj nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Abychom tento den prožili dokonale, svatě, 
pokojně a bez hříchu, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Anděla pokoje, věrného průvodce a ochránce 
našich duší a těl, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Prominutí a odpuštění našich hříchů a provině-
ní, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro 
svět, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Abychom zbývající čas našeho života prožili 
v pokoji a pokání, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.
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J: Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, 
bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji, abychom dali 
dobrou odpověď na posledním soudu Kristově, 
vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, nade 
všechny blahoslavenou, slavnou vládkyni naši, 
Bohorodičku a vždy Pannu Marii, i na všechny sva-
té, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu 
Bohu odevzdejme.

Lid: Tobě, Pane.
Zvolání:

K: Pro štědré slitování tvého jednorozeného 
Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s pře-
svatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, 
nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

K: Pokoj všem.
Lid: I duchu tvému. 

J: Milujme se navzájem, abychom mohli jednomy-
slně vyznávat.

Lid: Otce i Syna i Svatého Ducha, Trojici jednopodstatnou 
a nerozdílnou.
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Kněz se třikrát pokloní a potichu říká:

Miluji tě, Pane, sílo má, Pán je má tvrz a mé 
útočiště. 

A líbá zakryté svaté dary. Nejdříve svrchu svatý diskos, pak svrchu svatý kalich a okraj sva-
tého oltáře před sebou. Jsou-li kněží dva nebo více, všichni líbají dary a též i sebe navzájem na 
ramena.

Sloužící hlavní celebrant říká:

Kristus mezi námi.
Odpovídá přicházející:

Je a bude.
Jsou-li dva jáhni, líbá každý z nich svůj orár tam, kde je znamení kříže, pak i sebe navzájem na 

ramena a zdraví se stejně jako kněží. Je-li jáhen sám, uklání se na místě, kde stojí, líbá svůj orár 
na místě, kde je na něm znamení kříže, a hlasitě volá:

J: Dveře, dveře. V nejvyšší moudrosti soustřeďme 
se.

Kněz pozvedne vozduch a drží ho nad svatými dary. Slouží-li více kněží, drží společně vozduch 
nad svatými dary, pohybují jím nad svatými dary a spolu s lidem se modlí vyznání víry.

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucí-
ho, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného 
i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše 
Krista, jednorozeného Syna Božího, který se 
zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, 
Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, 
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: 
skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás 
lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze 
Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal 
se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Pon-
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cia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne 
vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, 
sedí po pravici Otce. A znovu přijde ve slávě 
soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez 
konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce 
života, který z Otce [i Syna] vychází, s Otcem 
i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil 
ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobec-
nou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest 
na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrt-
vých a život budoucího věku. Amen.

Jáhen:

J: Stůjme důstojně, stůjme v bázni Boží a soustřeď-
me se, abychom svatou oběť přinesli v pokoji.

Lid: Milost pokoje, oběť chvály.
Kněz vezme vozduch ze svatých darů, políbí jej a odkládá ho na určené místo. Přitom říká:

Milost našeho Pána:
Jáhen se pokloní a vchází do svatyně. Pak vezme ripidu a ovívá dary. Není-li ripidy, ovívá je 

jedním z pokrovců.
Zvolání:

K: Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska 
Boha Otce a společenství Svatého Ducha ať je 
s vámi se všemi. 

Lid: I s duchem tvým.
Kněz se obrací na východ:

Vzhůru srdce. 
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Lid: Máme je u Pána. 
Kněz:

Vzdávejme díky Pánu.
Lid: Důstojné a spravedlivé je klanět se Otci i Synu i Svaté-

mu Duchu, Trojici jednopodstatné a nerozdílné.
Kněz se modlí:

K: Je důstojné a spravedlivé ti zpívat, tebe 
blahoslavit a chválit, vzdávat ti díky a klanět 
se ti na každém místě tvého panování. Neboť 
tys Bůh nevýslovný a neobsáhnutelný, nevidi-
telný a nepochopitelný, věčný jsi a stále týž, 
ty i jednorozený Syn tvůj i Duch tvůj Svatý. 
Z nebytí jsi nás přivedl v bytí, a když jsme pad-
li, opět jsi nás pozvedl a nepřestal činit všech-
no, abys nás přivedl do nebe a daroval nám své 
budoucí království. Za to všechno ti děkujeme, 
i jednorozenému Synu tvému i tvému Svatému 
Duchu, za všechno, o čem víme i o čem neví-
me, za dobrodiní zjevná i skrytá, kterás nám 
prokázal. Děkujeme ti také za tuto službu, kte-
rou sis přál přijmout z našich rukou, ačkoli při 
tobě stojí tisíce archandělů a desetitisíce andě-
lů, na svých křídlech se před tebou vznášejí 
cherubové i serafové, šestikřídlí a mnohoocí.
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Jáhen vezme svatou hvězdu ze svatého diskosu, činí jí nad ním znamení kříže, políbí ji 
a odkládá.

Zvolání:

K: Vítěznou píseň zpívají, k tobě volají, vzýva-
jí tě a říkají:

Lid: Svatý, Svatý, Svatý, Pán zástupů, plná jsou nebesa 
i země tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž při-
chází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Jáhen přichází k svatému oltáři a postaví se z pravé strany. Do ruky vezme ripidu, tiše, soustře-
děně a s bázní jí ovívá svaté dary, aby na ně nesedaly mouchy nebo něco podobného.

Kněz se modlí:

S těmito blaženými silami, Vládce, milující 
lidi, voláme k tobě i my a říkáme: Svatý jsi, Sva-
tý nade vše, ty i jednorozený tvůj Syn a Duch 
tvůj Svatý. Svatý jsi, Svatý nade vše a velkolepá 
je tvoje sláva. Ty jsi tak miloval svět, žes dal své-
ho jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný. A on přišel 
a uskutečnil celý tvůj plán naší spásy: v noci, 
kdy byl vydán, nebo spíše kdy sám se vydal za 
život světa, vzal do svých svatých, přečistých 
a neposkvrněných rukou chléb, vzdal ti díky 
a požehnal jej (a žehná), posvětil, lámal a roz-
dával svým svatým učedníkům a apoštolům se 
slovy:
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Zvolání:

K: Vezměte a jezte, toto je moje tělo, které se 
za vás láme na odpuštění hříchů.

Kněz s jáhnem se hluboce ukloní.

Lid: Amen.
Když kněz pronáší tato slova, jáhen ukazuje orárem, který drží třemi prsty pravé ruky, na svatý 

diskos. Stejně i při slovech: Pijte z něho všichni: ukazuje orárem na kalich.
Kněz potichu:

Podobně po večeři vzal i kalich (a opět žehná) 
a řekl:

Zvolání:

K: Pijte z něho všichni, toto je moje krev Nové-
ho zákona, která se vylévá za vás i za mnohé na 
odpuštění hříchů.

A opět se kněz s jáhnem hluboce ukloní.

Lid: Amen.
Slouží-li božskou liturgii více kněží, říkají slova Páně společně.
Kněz se modlí:

Pamětlivi tedy tohoto spasitelného příka-
zu a všeho, co se pro nás stalo: ukřižování, 
pohřbení, vzkříšení třetího dne, vstoupení na 
nebesa, usednutí po pravici a slavného druhé-
ho příchodu.

Zvolání:

K: Tvoje z tvého tobě přinášíme za všechny 
a za všechno.
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Při těchto slovech překříží jáhen ruce, pozdvihne svatý diskos i svatý kalich a pak se pokorně 
skloní.

Lid: Tobě zpíváme, tobě blahořečíme, tobě děkujeme, Pane, 
a modlíme se k tobě, Bože náš.

Kněz znovu skloní hlavu a tiše se modlí:

Přinášíme ti tuto duchovní a nekrvavou služ-
bu a vzýváme tě, modlíme se k tobě a naléhavě 
tě prosíme: Sešli svého Svatého Ducha na nás 
i na tyto předložené dary.

Jáhen odloží ripidu, přijde blízko ke knězi a oba se třikrát pokloní před svatým oltářem.
Jáhen též skloní hlavu, ukazuje orárem na svatý chléb a potichu říká:

J: Požehnej, pane, svatý chléb.
Kněz trochu skloněn žehná svatý chléb a říká:

A učiň tento chléb drahocenným tělem svého 
Krista.

Jáhen: 

Amen.
A znovu jáhen:

J: Požehnej, pane, svatý kalich.
Kněz žehná a říká:

A co je v tomto kalichu, učiň drahocennou 
krví svého Krista.

Jáhen:

Amen.
A znovu jáhen ukáže orárem na svatý chléb i kalich se slovy:

J: Požehnej, pane, oboje.
Kněz žehná svatý chléb i kalich a říká:

Proměniv je svým Svatým Duchem.
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J: Amen, amen, amen.
Jáhen se ukloní knězi a přejde na místo, kde stál dříve.
Kněz se modlí:

A dej, aby všem přijímajícím přinesly očiště-
ní duše, odpuštění hříchů, společenství tvého 
Svatého Ducha, naplnění nebeského králov-
ství, posilnění důvěry v tebe, a nikoli soud ani 
odsouzení.

Přinášíme ti tuto duchovní službu také za ty, 
kdo ve víře zesnuli: za praotce, otce, patriar-
chy a proroky, apoštoly, kazatele a evangelis-
ty, mučedníky, vyznavače, askety a za každou 
spravedlivou duši, která ve víře dovršila svůj 
život.

Kněz vezme kadidelnici a zvolá:

K: Zvláště za přesvatou, přečistou, nade 
všechny blahoslavenou, slavnou Vládkyni naši, 
Bohorodičku a vždy Pannu Marii.

A zpředu třikrát okuřuje svatý oltář.

Poté jáhen okuřuje svatý oltář, přitom jej obchází a vzpomíná na zemřelé dle vlastního 
uvážení.

Lid: Vpravdě je důstojné blahoslavit tě, Bohorodičko, navě-
ky blažená a neposkvrněná, Matko Boha našeho: Cti hod-
nější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy, 
bez porušení jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, 
velebíme tě.
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Místo Vpravdě je důstojné se na určené svátky zpívá předepsaný irmos s jeho veršem.
Kněz se modlí:

I za svatého Jana Křtitele, proroka a před-
chůdce, za svaté, slavné a ctihodné apoštoly, 
za svatého jméno, jehož památku dnes slavíme, 
a za všechny tvé svaté. Pro jejich přímluvu, 
Bože, na nás shlédni. 

A pamatuj i na všechny, kdo zemřeli v naději 
na vzkříšení a život věčný.

A vzpomíná jmenovitě zesnulé, které chce:

A uděl jim pokoj tam, kde září světlo tvé 
tváře. 

A ještě tě, Pane, prosíme: Pamatuj na všech-
ny pravověrné biskupy, věrně spravující slovo 
tvé pravdy, na všechny kněze a jáhny v Kristu 
i na všechno duchovenstvo. Přinášíme ti tuto 
duchovní službu také za celý svět, za svatou, 
obecnou a apoštolskou církev, za ty, kdo žijí 
čistým a svatým životem, za naši zem a za ty, 
kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrá-
ní. Dej jim, Pane, vládnout v pokoji, abychom 
i my pod jejich ochranou žili v klidu a tichosti, 
ve vší zbožnosti a počestnosti.
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Po zpěvu verše kněz zvolá:

K: Především pamatuj, Pane, na našeho Sva-
tého otce jméno, římského papeže, našeho nej-
důstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno 
a na našeho bohumilého biskupa jméno, zacho-
vej je svým svatým církvím v pokoji, neporu-
šené, statečné, dej jim zdraví a dlouhá léta, ať 
věrně spravují slovo tvé pravdy.

Jáhen připomíná jména živých. 

Lid: I na všechny a na všechno.
Kněz se modlí:

Pamatuj, Pane, na město, ve kterém žijeme, 
(nebo na tuto obec, ve které žijeme, nebo na 
tento klášter) a na všechna města a všechny 
země, i na všechny věřící, kteří v nich žijí. 
Pamatuj, Pane, na ty, kdo jsou na cestách, na 
nemocné, trpící, na ty, kdo ztratili svobodu, 
a na jejich spásu. Pamatuj, Pane, na ty, kdo 
přinášejí dary a kdo konají dobro v tvých sva-
tých církvích a ujímají se chudých, a nám všem 
sešli své milosti.

Zde jmenovitě vzpomene živé, které chce. 

Zvolání: 

K: A dej nám jedněmi ústy a jedním srdcem 
oslavovat a velebit tvé úctyhodné a vzneše-
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né jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní 
i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.
Kněz se obrátí ke dveřím, žehná a říká: 

K: A hojné milosrdenství velikého Boha 
a Spasitele našeho, Ježíše Krista, ať je s vámi 
se všemi. 

Lid: I s duchem tvým.
Jáhen přijme od kněze požehnání, vyjde na obvyklé místo a říká:

J: Při vzpomínce na všechny svaté v pokoji znovu 
a znovu modleme se k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za přinesené a posvěcené vzácné dary, modle-
me se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Aby je náš Bůh, milující lidi, přijal jako líbeznou 
duchovní vůni na svůj svatý, nebeský a duchovní 
oltář a nám seslal svou božskou milost a dar Svaté-
ho Ducha, modleme se k Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Za vysvobození ode všeho zármutku, hněvu, 
nebezpečí a nouze, modleme se k Pánu. 

Lid: Pane, smiluj se.
Kněz se modlí:

Tobě, Vládce, milující lidi, odevzdáváme celý svůj 
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život i všechnu svou naději a vzýváme tě, modlíme 
se k tobě a pokorně tě prosíme: Dej nám milost 
podílet se s čistým svědomím na hrůzu budících 
nebeských tajemstvích tohoto svatého duchovní-
ho stolu, ať nám to přinese odpuštění hříchů a pro-
minutí vin, společenství tvého Svatého Ducha, 
podíl v nebeském království, a nikoli soud nebo 
odsouzení, ale tvou důvěrnou blízkost. 

J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi 
a ochraňuj nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

J: Abychom tento den prožili dokonale, svatě, 
pokojně a bez hříchu, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Anděla pokoje, věrného průvodce a ochránce 
našich duší a těl, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Prominutí a odpuštění našich hříchů a provině-
ní, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Dobré a užitečné pro naše duše  a pokoj pro 
svět, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.
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J: Abychom zbývající čas našeho života prožili 
v pokoji a pokání, vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, 
bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji, abychom dali 
dobrou odpověď na posledním soudu Kristově, 
vyprosme si od Pána.

Lid: Dej nám, Pane.

J: Když prosíme za sjednocení ve víře a účasten-
ství Svatého Ducha, sami sebe, jeden druhého i celý 
svůj život odevzdejme Kristu, Bohu našemu.

Lid: Tobě, Pane.
Kněz zvolá:

K: A učiň nás hodnými, svrchovaný Pane, 
abychom s důvěrou a beze strachu z odsouzení 
vzývali tebe, nebeského Boha Otce, a říkali:

Lid: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď 
království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb 
náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav 
nás od zlého.

Kněz:

K: Neboť tvé je království, i moc i sláva, Otce i Syna 
i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.
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Kněz:

K: Pokoj všem. 
Lid: I duchu tvému.
Jáhen:

J: Skloňte své hlavy před Pánem.
Lid: Před tebou, Pane.
Kněz se modlí:

Děkujeme ti, neviditelný Králi, neboť tvá 
nezměrná moc stvořila všechno a v hojnosti své-
ho slitování jsi všechno z nebytí přivedl v bytí. 
Ty sám, svrchovaný Pane, shlédni z nebe na 
ty, kdo mají před tebou skloněné hlavy: vždyť 
se nesklonili před tělem a krví, ale před tebou, 
hrůzu budícím Bohem. Nuže tedy, svrchovaný 
Pane, urovnej naše cesty, aby tyto dary nám 
všem prospěly k dobru podle toho, jak každý 
potřebuje: plav se s plujícími, putuj s putujícími 
a uzdrav nemocné, lékaři duše i těla.

Zvolání:

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem 
tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi bla-
hoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životo-
dárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na 
věky věků. 

Lid: Amen.
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Kněz se modlí: 

Shlédni, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, ze svého 
svatého příbytku a z trůnu slávy svého království, 
přijď a posvěť nás, ty, jenž s Otcem na výsostech 
dlíš a zde s námi neviditelně přebýváš, rač nám 
svou mocnou rukou podat své přečisté tělo a dra-
hocennou krev a skrze nás je rozdej všemu lidu.

Během této modlitby stojí jáhen před královskými dveřmi a orár si přepáše do podoby kříže. 

Kněz se pokloní, stejně tak i jáhen, a na místě, kde stojí, se oba třikrát potichu modlí:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.
Když jáhen vidí, že se kněz dotýká rukama svatého chleba, aby pozdvihoval, zvolá:

J: Soustřeďme se.
Kněz pozvedne svatý chléb a zvolá:

K: Svaté svatým.
Lid: Jediný je Svatý, jediný je Pán, Ježíš Kristus, ke slávě 

Boha Otce. Amen.
lid zpívá pričasten dne: nebo svatého. 

Jáhen vejde do svatyně, postaví se vpravo od kněze a říká:

J: Rozlom, pane, svatý chléb.
Kněz jej pozorně a zbožně láme na čtyři částečky a říká:

Láme se a rozděluje Beránek Boží. láme se 
a nedělí, požívá se a neubývá a všechny přijí-
mající posvěcuje.



našeho otce svatého Jana Zlatoústého

57

Vhodné je připomenout, že kněz naláme svatého beránka a části ukládá na diskos tak, aby 
vytvořily znak kříže, přičemž pečetí jsou obráceny vzhůru. Část označenou IC položí nahoru, tj. 
na východní stranu, XC dolů, tj. na západní stranu, NI na severní stranu a KA na jižní tak, jak je 
to zobrazeno:

Pak bere část IC a vkládá ji do kalicha. Část XC rozdělí mezi kněze a jáhny. Zbývající části NI 
a KA jsou pro přijímající. Ty se rozdělí na menší částečky, aby jich byl dostatek.

Jáhen ukazuje orárem na kalich a říká:

J: Naplň, pane, svatý kalich.
Kněz vezme část IC, která je nahoře, dělá s ní nad kalichem znamení kříže a říká:

Plnost Svatého Ducha.
A potom ji vkládá do svatého kalicha.

J: Amen.
[Jáhen bere teplotu, tj. nádobku s horkou vodou, a říká knězi:

J: Požehnej, pane, teplotu!
Kněz ji žehná a říká:

K: Ustavičně ať je požehnána vroucnost tvých 
svatých, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
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A jáhen nalévá trochu do kalicha na způsob kříže se slovy:

J: Vroucnost víry, plná Ducha Svatého. Amen.
Pak odloží teplotu a postaví se poblíž.]
Kněz říká: 

K: Jáhne, přistup.
Jáhen přistoupí, vykoná zbožně poklonu a prosí o odpuštění.
Kněz drží svatý chléb a podává ho jáhnovi. Jáhen mu líbá ruku, přijímá svatý chléb a říká:

J: Podej mi, pane, drahocenné a přesvaté tělo naše-
ho Pána, Boha a Spasitele, Ježíše Krista.

Kněz říká:

K: Drahocenné a přesvaté tělo našeho Pána, 
Boha a Spasitele, Ježíše Krista, se podává tobě, 
jáhnu jméno, na odpuštění hříchů a pro život 
věčný.

Jáhen odejde za oltář, skloní hlavu a modlí se jako kněz: Věřím, Pane, a vyznávám, atd.

Podobně i kněz vezme jednu částečku svatého chleba a říká:

Drahocenné a přesvaté tělo našeho Pána, 
Boha a Spasitele, Ježíše Krista, se dává mně, 
knězi jméno, na odpuštění hříchů a pro život 
věčný.

Kněz se modlí se skloněnou hlavou: 

Věřím, Pane, a vyznávám, že ty jsi vskutku 
Kristus, Syn Boha živého, ten, který přišel na 
svět, aby spasil hříšné, a já jsem první z nich.

Přijmi mě dnes, Synu Boží, k účasti na své 
tajemné večeři, vždyť nechci toto tajemství 
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vydat nepřátelům, ani tě pozdravit jidášským 
políbením, ale jako lotr se ti vyznávám: 

Pamatuj na mne, Pane, ve svém království. 
Pamatuj na mne, svrchovaný Pane, ve svém 
království. Pamatuj na mne, Svatý, ve svém 
království. 

Kéž přijetí tvých svatých svátostí, Pane, není 
mi k soudu ani odsouzení, ale k uzdravení duše 
i těla. 

Bože, buď milostiv mně hříšnému.

Bože, očisti mě od hříchů a smiluj se nade 
mnou.

Nesčetné jsou mé hříchy, Pane, odpusť mi.
A přijímají z dlaně s bázní a důvěrou.
Poté se kněz skloní, uchopí oběma rukama svatý kalich s lentionem, přijímá a říká:

Drahocenná a přesvatá krev Pána, Boha 
a Spasitele našeho Ježíše Krista se dává mně, 
knězi jméno, na odpuštění mých hříchů a pro 
život věčný. Amen.

Otře si ústa a okraj kalicha lentionem, který drží  v rukou, se slovy:

Hle, co se dotklo mých rtů, zahlazuje má pře-
stoupení a očišťuje mé hříchy.

Nato vyzve jáhna:

Jáhne, přistup.
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Jáhen přistoupí, pokloní se a říká:

Hle, přicházím k nesmrtelnému králi a Bohu naše-
mu. Dej mi, pane, drahocennou a přesvatou krev 
našeho Pána, Boha a Spasitele, Ježíše Krista.

Kněz říká: 

Drahocenná a přesvatá krev Pána, Boha a Spa-
sitele našeho, Ježíše Krista, se podává Božímu 
služebníku, jáhnu jméno, na odpuštění jeho hří-
chů a pro život věčný. Amen.

Kněz říká jáhnu, který přijímá:

Hle, co se dotklo tvých rtů, zahlazuje tvá pře-
stoupení a očišťuje tvé hříchy.

Pro věřící, kteří se chtějí účastnit svatého přijímání, rozdrobí kněz dvě zbývající části svatého 
Beránka, tj. NI a KA, na malé částečky a jáhen je společně se všemi ostatními částečkami promě-
něnými s beránkem vkládá [hubkou] do kalicha.

Kalich přikrývá pokrovcem a obdobně též na diskos klade hvězdu a pokrovce.
[Pak se otvírá královská brána.] Jáhen se ukloní, bere od kněze zbožně kalich, vchází do králov-

ské brány, pozvedá kalich, který ukazuje lidem, a zvolá:

J: S bázní Boží a s vírou přistupte.
Lid: Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Bůh je Pán 

a zjevil se nám.
Po modlitbě Věřím, Pane, a vyznávám věřící jednotlivě přistupují, s bázní a pokorou se klaní 

a ruce mají složené na prsou. Takto přistupují k přijímání všichni věřící.
Kněz při podávání říká:

Drahocenné, přesvaté a přečisté tělo a krev 
Pána, Boha a Spasitele našeho, Ježíše Krista, 
se podává Božímu služebníku (Boží služebni-
ci) jméno na odpuštění hříchů a pro život věč-
ný. Amen.
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Takto se podává všem.
Po přijímání vchází kněz do svatyně a klade svaté dary na oltář.
Pak kněz žehná lid kalichem na způsob kříže a zvolá:

K: Spas, Bože, svůj lid a požehnej svému 
dědictví.

Kněz se obrátí k  oltáři, třikrát jej okouří a potichu říká:

Povznes se nad nebesa, Bože, a nad celou 
zemí ať je tvá sláva.

Lid: Viděli jsme světlo pravé, přijali jsme Ducha nebeské-
ho, nalezli jsme pravou víru, klaníme se nerozdílné Trojici, 
neboť ta nás spasila.

Kněz vezme svatý diskos a položí ho na jáhnovu hlavu. Jáhen ho zbožně vezme, dívá se ke 
královské bráně, nic neříká a odchází k žertveniku, kde jej položí. Kněz se ukloní, vezme svatý 
kalich, obrací se ke královské bráně, dívá se na lid a tiše říká:

Požehnaný Bůh náš.
A nahlas zvolá: 

K: Nyní i vždycky a na věky věků.
A odchází k žertveniku, kde položí svaté dary.

Lid: Amen.

Ať se naplní naše ústa tvou chválou, Pane, abychom opěvo-
vali tvou slávu, neboť tys nám dovolil mít účast na tvých sva-
tých, božských, nesmrtelných a životodárných svátostech. 
Zachovej nás, Bože, ve své svatosti, abychom po celý den 
uvažovali o tvé spravedlnosti. Aleluja, aleluja, aleluja.

Jáhen si rozváže orár, vychází severní branou, postaví se na obvyklé místo a zpívá:

J: Když jsme přijali božská, svatá, přečistá, nesmr-
telná, nebeská, životodárná, hrůzu budící tajemství 
Kristova, důstojně děkujme Pánu.

Lid: Pane, smiluj se.
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J: Zastaň se nás a spas nás, smiluj se nad námi 
a ochraňuj nás, Bože, svou milostí. 

Lid: Pane, smiluj se.

J: Když jsme si vyprosili prožít celý den dokonale, 
svatě, pokojně a bez hříchu, sami sebe, jeden druhé-
ho a celý svůj život Kristu Bohu odevzdejme. 

Lid: Tobě, Pane. 
Modlitba díkuvzdání.

Děkujeme ti, Vládce, milující lidi, dobrodinče 
našich duší, žes nám i tohoto dne dopřál účast 
na svých nebeských a nesmrtelných tajemstvích. 
Vyrovnej naši cestu, všechny nás upevni v báz-
ni před tebou, opatruj náš život a dej našim 
krokům bezpečí, na prosby a přímluvy slavné 
Bohorodičky a vždy Panny Marie a všech tvých 
svatých.

Kněz složí iliton a drže nad ním svisle evangeliář, udělá jím znamení kříže.
A hlasitě zvolá:

K: Neboť tys naše posvěcení a my ti vzdává-
me chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní 
i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen. 

K: Jděme v pokoji.
Lid: Ve jménu Páně.

J: Prosme Pána. 
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Lid: Pane, smiluj se.
Hlasitá modlitba před ambonem:

Pane, ty žehnáš těm, kdo ti žehnají, a posvěcu-
ješ ty, kdo doufají v tebe, spas svůj lid a požeh-
nej svému dědictví, uchovej plnost své církve, 
posvěť ty, kdo milují krásu tvého domu, sám 
je svou božskou mocí za to oslav a neopouštěj 
nás, vždyť doufáme v tebe. Daruj pokoj svému 
světu, svým církvím, kněžím, našim světským 
představitelům a všemu svému lidu. Neboť 
každá pohnutka k dobrému a každý dokonalý 
dar je shůry a sestupuje od tebe, Otce světel. 
Proto ať k tobě stoupá náš chvalozpěv a díku-
činění i klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, 
nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.
Poté: Jméno Hospodinovo. třikrát a žalm ��: Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase.
Zatímco je konána modlitba, stojí jáhen na pravé straně před ikonou Krista, svrchovaného 

Pána. Má skloněnou hlavu a v ruce drží orár až do ukončení modlitby. Po jejím ukončení vchází 
kněz královskou bránou do svatyně, jde k žertveniku a současně se modlí následující modlitbu.

Modlitba při požívání svatých darů:

Kriste, Bože náš, ty jsi naplnění zákona a pro-
roků, tys uskutečnil celý Otcův plán naší spásy. 
Ustavičně naplňuj naše srdce radostí a štěstím, 
nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
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Jáhen vejde severní stranou a s bázní a úctou požije svaté dary. Kněz vyjde rozdávat lidu 
antidor.

Po ukončení žalmu a rozdání antidoru zvolá:

K: Požehnání Páně ať na vás sestoupí pro jeho 
milost a lásku k člověku v každé době, nyní 
i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen. 
Kněz:

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva 
tobě.

Lid: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na 
věky věků. Amen. 

Pane, smiluj se. Třikrát. 
Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své 
přečisté Matky, (proměnlivé vsuvky), svatého 
otce našeho Jana Zlatoústého, arcibiskupa 
cařihradského, svatého (jméno patrona chrá-
mu, jméno svatého, jehož památku dnes slavíme) 
a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí 
nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Lid: Amen.
Při slavnostní liturgii se na závěr zpívá přání „mnoha let“. Kněz obrácen k lidu:

Našemu svatému Otci, veleknězi všeobecné
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církve jméno, papeži římskému, dopřej, Pane, 
dlouhá léta. 

Lid: Mnohá léta, blahá léta.

Našemu nejctihodnějšímu arcibiskupu a met-
ropolitovi jméno dopřej, Pane, dlouhá léta. 

Lid: Mnohá léta, blahá léta.

Našemu bohumilému biskupu jméno dopřej, 
Pane, dlouhá léta. 

Lid: Mnohá léta, blahá léta.

Všem kněžím, jáhnům a řeholníkům, duchoven-
stvu a všemu lidu jméno dopřej, Pane, dlouhá léta. 

Lid: Mnohá léta, blahá léta.
Kněz vejde do svatyně, svléká bohoslužebná roucha a přitom se modlí: 

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služeb-
níka podle svého slova v pokoji, neboť moje 
oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro 
všechny národy: světlo k osvícení pohanům 
a k slávě tvého izraelského lidu.

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smi-
luj se nad námi. Třikrát.

Sláva.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očis-
ti nás od našich hříchů, svrchovaný Pane, odpusť 
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nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav 
nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Třikrát. 

Sláva.

Otče náš.
 Závěrečný tropár. hlas �.:

Milost zazářila z tvých úst jako jas ohně a osví-
tila celý svět, získala světu poklady chudoby, 
ukázala nám vznešenost pokory. Nejen svým 
slovem nás uč, otče Jane Zlatoústý, ale pros 
Slovo, Krista Boha, ať naše duše dojde spásy.

Sláva, kondak, hlas 6.:

Z nebe jsi přijal milost Boží, tvá ústa všechny 
učí, Jane Zlatoústý, nad všechny blažený svět-
če, v Trojici jednomu klanět se Bohu. Za to se 
sluší vzdát ti chválu: Vpravdě jsi učitel, Boží 
nám zjevuješ pravdu.

Nyní, tropár Bohorodičky: 

Nezahanbitelná zastánkyně křesťanů, u Tvůrce 
orodovnice neselhávající, vyslyš hlasy prosících 
hříšníků a ve své dobrotě nám pospěš na pomoc, 
když s důvěrou vzýváme tebe. Neotálej a vyslyš 
nás, Bohorodičko, rozhodně se za nás přimluv, ty 
přece vždycky pomáháš všem, kdo tě ctí.
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Jestliže kněz chce, může se pomodlit i tropár dne. 

Pane, smiluj se. Dvanáctkrát.

Cti hodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně 
slavnější nad serafy, bez porušení jsi porodila 
Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

Sláva, nyní a vykoná propuštění:

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své 
přečisté Matky, (proměnlivé vsuvky), svatého 
otce našeho Jana Zlatoústého, arcibiskupa 
cařihradského, svatého jméno patrona chrá-
mu, jméno svatého, jehož památku dnes slavíme 
a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí 
nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Jáhen po konzumaci svatých darů, které přijal zbožně a pozorně, aby nic, ani nejmenší částeč-
ky nezůstaly, nalije víno a vodu do svatého kalicha a zkonzumuje. Pak všechno vytře [hubkou], 
uspořádá a uloží všechno podle řádu na své místo a říká: Nyní můžeš, Pane, propustit svého 
služebníka. A poté si jako kněz umývá ruce na obvyklém místě a společně s knězem konají pro-
puštění. Děkují Bohu za všechna dobrodiní a odcházejí.

A to je závěr Božské liturgie svatého Jana Zlatoústého.
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Poté co přijmeš životodárné svátosti, hned zapěj a vroucně veleb z duše Boha:

Sláva tobě, Bože. Sláva tobě, Bože. Sláva tobě, Bože.

Poté tuto děkovnou modlitbu:

Velebím tě, Pane, Bože můj, neboť jsi neodmítl mě 
hříšného, ale učinil jsi mě důstojným stát se účastní-
kem tvých svátostí. Velebím tě, neboť jsi mě nehod-
ného učinil hodným přijmout tvé přečisté nebeské 
dary. Pane, milující lidi, tys pro nás zemřel a vstal 
z mrtvých a daroval nám své strašné a životodárné 
svátosti pro posvěcení a požehnání našich těl a duší, 
dej, ať i mně jsou ke zdraví duše i těla, k zapuzení vše-
ho protivenství, k osvícení očí mého srdce, k pokoji 
mých duševních sil, k nezahanbující víře, k upřím-
né lásce, k plnosti moudrosti, k zachovávání tvých 
přikázání, k rozhojnění tvého božského požehnání 
a k dosažení tvého království. Dej, ať jsem těmito svá-
tostmi uchován ve tvé svatosti, ať stále vzpomínám 
na tvé požehnání a ať už nežiji sobě, ale tobě, naše-
mu Pánu a dobrodinci. Kéž odejdu z tohoto života 
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v naději na věčný život a dosáhnu věčného pokoje 
tam, kde hlas Tebe slavících neumlká a blaženost 
nekonečná je těch, kdo patří do Tvé neskonale dob-
rotivé tváře. Neboť tys opravdová touha a nevýslov-
ná radost těch, kteří tě milují, Kriste náš, Bože, 
a tobě zpívá celé stvoření na věky. Amen.

Modlitba svatého Bazila Velikého:

Svrchovaný Pane, Kriste Bože, králi věků a stvo-
řiteli veškerenstva, děkuji ti za vše, neboť jsi mi dal 
blahé, přečisté a životodárné přijetí tvých svátostí. 
Prosím tě, dobrotivý příteli člověka, zachovej mě 
pod svou ochranou a ve stínu svých křídel a dej mi, 
abych mohl s čistým svědomím až do posledního 
dechu přijímat tvé svátosti na odpuštění mých hří-
chů a k životu věčnému. Tys chléb života, pramen 
svatosti, dárce požehnání a tobě vzdávám slávu, 
s Otcem a Svatým Duchem, nyní i vždycky až na 
věky věků. Amen.

Modlitba svatého Jana Zlatoústého:

Kriste Bože, tajemně jsem mohl přijmout tvé pře-
čisté tělo a krev, opěvuji, velebím, slavím, klaním se 
a oslavuji tvou spásu, Pane, i nyní i vždycky až na 
věky věků. Amen.
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Modlitba svatého Jana Damašského:

Bože, Bože můj, nepopsatelný a neviditelný Ohni, 
své anděly žhnoucím ohněm tvoříš, ze své nevýslov-
né lásky dal jsi mi za pokrm své Božské tělo a přije-
tím tvého přečistého těla a přečisté krve jsi mne uči-
nil účastníkem tvého Božství. Prostup celé mé tělo 
i mého ducha až do morku kostí, spal mé hříchy, 
prosviť moji duši a osvěcuj můj rozum. Posvěť mé 
tělo a zbuduj si ve mně příbytek s tvým blaženým 
Otcem a přesvatým Duchem, abych i já byl v tobě 
vždycky na přímluvu tvé přečisté Matky a všech 
tvých svatých. Amen.

Druhá modlitba:

Tvé přesvaté tělo, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, ať 
se mi stane životem věčným a tvá přečistá krev ať 
je mi odpuštěním hříchů. Ať se mi toto přijetí sta-
ne radostí, zdravím a potěšením; a až nastane tvůj 
nepopsatelný druhý příchod, učiň mne hříšného 
hodným stát po pravici tvé slávy na přímluvu tvé 
přečisté Matky a všech svatých.

Další modlitba k Přesvaté Bohorodičce: 

Přesvatá vládkyně, Bohorodičko, světlo mé temné 
duše, naděje, ochrano, útočiště, potěšení a má rado-
sti, děkuji ti, neboť jsi mne nedůstojného učinila 
účastníkem na přečistém těle a přečisté krvi tvého 
Syna. Ty, která jsi porodila pravé světlo, osviť oči 
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mého zaslepeného srdce, vždyť jsi porodila pramen 
nesmrtelnosti. Oživ mne, neboť hynu v hříších. 
Nevýslovně milující Matko milostivého Boha, smi-
luj se nade mnou, dej mně milost, zkroušenost srd-
ce a pokoru mysli a daruj mi vyslyšení mých zblou-
dilých volání. A dej mi, ať do posledního dechu bez 
odsouzení mohu přijímat svaté svátosti k uzdrave-
ní duše i těla, uděl mi slzy pokání a vyznání hří-
chů a dej mi opěvovat a slavit tebe po všechny dny 
mého života, neboť blahoslavená a přesvatá jsi na 
věky. Amen.

Konec modliteb po svatém přijímání.
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PROPUŠTĚNÍ
SVÁTEČNÍ PROPUŠTĚNÍ

PŘI LITURGII PODLE POŘADÍ
 

Na Povýšení sv. Kříže (1�. �.):

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté 
Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, jehož 
svátek Povýšení nad celým světem dnes radostně 
slavíme, našeho svatého otce Jana Zlatoústého, arci-
biskupa cařihradského a všech svatých, ať se nad 
námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje 
nás.

O Narození Páně (25. 12.):

Kristus, který se pro naši spásu narodil v jeskyni 
v judském Betlémě a nechal se položit do jeslí, pra-
vý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, naše-
ho svatého otce Jana Zlatoústého, arcibiskupa caři-
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hradského a všech svatých, ať se nad námi smiluje 
a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Na Obřezání Páně (1. 1.):

Kristus, který byl pro naši spásu osmého dne pod-
le zákona obřezán, pravý Bůh náš, 

O Zjevení Páně (6. 1.):

Kristus, který se dal pro naši spásu Janem pokřtít 
v Jordáně, pravý Bůh náš, 

Na Setkání Páně se Simeonem (2. 2.):

Kristus, který pro naši spásu spočinul v náručí 
spravedlivého Simeona, pravý Bůh náš, 

Na Proměnění Páně (6. �.):

Kristus, který se ve slávě proměnil před svými sva-
tými učedníky a apoštoly na hoře Tábor, pravý Bůh 
náš, 

V sobotu spravedlivého lazara:

Kristus, který pro naši spásu přišel do Betánie 
vzkřísit spravedlivého lazara, pravý Bůh náš, 

O Květné neděli:

Kristus, který se pro naši spásu posadil na oslát-
ko, vstoupil do Jeruzaléma a přijal oslavu od židov-
ských dětí, pravý Bůh náš, 
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O Květné neděli večer:

Kristus, který se pro naši spásu dobrovolně odebí-
rá k utrpení, pravý Bůh náš, 

O Velikonoční neděli a po celý světlý týden:

Kristus, který z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal 
a zesnulým v hrobech život daroval, pravý Bůh náš,

V neděli svatého apoštola Tomáše:

Kristus, který přišel ke svým učedníkům zavřený-
mi dveřmi a upevnil Tomášovu víru, pravý Bůh náš, 

O Nanebevstoupení Páně:

Kristus, který ve slávě vystoupil na nebesa a sedí 
po pravici Boha Otce, pravý Bůh náš, 

O Seslání Ducha Svatého:

Kristus, který pro naši spásu seslal z nebe přesva-
tého Ducha v podobě ohnivých jazyků na své učed-
níky a apoštoly, pravý Bůh náš, 

V den slavnostního klanění přečistým tajemstvím Těla 
a Krve Pána našeho, Ježíše Krista:

Kristus, který nám ve své nesmírné dobrotě pro 
naši spásu dal jíst své tělo a pít svou krev, pravý Bůh 
náš, 
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O svátku nejsladšího Pána a Boha a Spasitele našeho Ježíše 
Krista, přítele lidí:

Kristus, který si nechal na kříži kopím probodnout 
svůj bok a ukázal nám tak svou nesmírnou lásku, 
pravý Bůh náš, 

O svátcích Bohorodičky, jejího narození, zesnutí apod.:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté 
Matky, jejíž slavný svátek narození nebo ochranné-
ho pláště nebo uvedení do chrámu nebo neposkvr-
něného početí nebo zvěstování nebo zesnutí dnes 
radostně slavíme, našeho svatého otce Jana Zlato-
ústého, arcibiskupa cařihradského a všech svatých, 
ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý 
a miluje nás.

Během posvátku a na ukončení se neříká: slavný a dnes radostně.

Tato krátká propuštění na svátky Páně bývají pouze na samotné svátky a jejich ukončení. Během 
posvátku, s výjimkou ukončení, se konají propuštění celá, tj. se vzpomínkou všech vzpomínaných 
svatých, pouze ve středu a pátek se neříká: silou ctihodného a životodárného kříže.

Pokud padne posvátek nebo ukončení svátku na neděli, bere se propuštění pouze z neděle: 
Kristus, který vstal z mrtvých.

Je třeba vědět, že tam, kde je chrám zasvěcen Kristu Spasiteli, Narození, Zjevení nebo 
Nanebevstoupení nebo nějakému jinému svátku Páně, se propuštění tohoto svátku říká také jen 
v době tohoto svátku, posvátku a ukončení. Během celého zbývajícího roku se vzpomínka na 
tento svátek během propuštění neříká, ale jen: Kristus, pravý Bůh náš, a dále podle dne.

Na Památku smrti sv. apoštola Jana Teologa (26. �.):

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Mat-
ky, svatého, slavného a veškeré chvály hodného apoš-
tola a evangelisty, panice, který spočíval na Kristových 
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prsou a byl jeho oblíbeným učedníkem, Jana Teologa, 
jehož památku ctihodného odchodu do věčnosti dnes 
slavíme, našeho svatého otce Jana Zlatoústého, arcibis-
kupa cařihradského, a všech svatých, ať se nad námi 
smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Na Sbor archanděla Michaela (�. 11.):

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté 
Matky, s přispěním všech ctihodných nebeských 
beztělesných mocností, jejichž sbor dnes slavíme, 

O Narození sv. Jana Křtitele (2�. 6.):

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté 
Matky, ctihodného a slavného proroka, předchůdce 
a křtitele Páně Jana, jehož památku narození dnes 
slavíme,

Na svátek apoštolských knížat Petra a Pavla (2�. 6.):

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Mat-
ky, svatých, slavných a veškeré chvály hodných apoš-
tolů Petra a Pavla, jejichž památku dnes slavíme, 

O svátku proroka Eliáše (20. 7.):

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté 
Matky, svatého, slavného proroka Eliáše Tišbejského, 
jehož památku ohnivého vznesení dnes slavíme, 

Ve dny ostatních svatých s celonočním bděním nebo s polyelejem se říká: 
jehož (jejichž) památku dnes slavíme.
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PROPUŠTĚNÍ NA KAŽDÝ DEN V TÝDNU

V neděli:

Kristus, který vstal z mrtvých, pravý Bůh náš, na 
přímluvu své přečisté Matky, svatých ctihodných 
a veškeré chvály hodných apoštolů, našeho svaté-
ho otce Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradské-
ho, svatého jméno, jemuž je zasvěcen chrám, svaté-
ho jméno, jehož památku dnes vzpomínáme, a všech 
svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť 
je dobrý a miluje nás.

V pondělí:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečis-
té Matky, s přispěním všech ctihodných nebeských 
beztělesných mocností, na přímluvu svatých ctihod-
ných a veškeré chvály hodných apoštolů…

V úterý: 

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté 
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Matky, ctihodného a slavného proroka, Pánova před-
chůdce a křtitele Jana, svatých ctihodných a veškeré 
chvály hodných apoštolů…

Ve středu a pátek: 

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté 
Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na pří-
mluvu svatých ctihodných a veškeré chvály hodných 
apoštolů…

Ve čtvrtek: 

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté 
Matky, svatých ctihodných a veškeré chvály hod-
ných apoštolů, našeho svatého otce Mikuláše, arci-
biskupa myrského, divotvůrce…

V sobotu:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Mat-
ky, silou ctihodného a oživujícího kříže, s přispěním 
všech ctihodných nebeských beztělesných mocností, 
na přímluvu ctihodného a slavného proroka Jana Křti-
tele, Pánova předchůdce, svatých, slavných a veškeré 
chvály hodných apoštolů, našeho svatého otce Miku-
láše, arcibiskupa myrského, divotvůrce, svatých a vítěz-
ných mučedníků, našich ctihodných a bohonosných 
otců, našeho svatého otce Jana Zlatoústého, arcibisku-
pa cařihradského, svatých spravedlivých předků Páně 
Jáchyma a Anny, svatého jméno, jemuž je zasvěcen 
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chrám, svatého jméno, jehož památku dnes vzpomíná-
me, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí 
nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Koná-li se vzpomínka na zemřelé, bere kněz toto propuštění:

Kristus, pravý Bůh náš, který vládne nad živými 
i mrtvými, na přímluvu své přečisté Matky, svatých 
ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů, cti-
hodných a bohonosných otců našich a všech sva-
tých, kéž uvede duši svého zesnulého služebníka 
(nebo duši své zesnulé služebnice nebo duše svých 
zesnulých služebníků) jméno do příbytků spraved-
livých, kéž je utiší v Abrahámově náručí, započítá 
mezi spravedlivé a smiluje se nad námi, neboť je 
dobrý a miluje nás.

Poté kněz zpívá:

Uděl, Pane, v blaženém zesnutí věčný pokoj svému 
zesnulému služebníku (nebo své zesnulé služebnici 
nebo svým zesnulým služebníkům) jméno a daruj 
mu (nebo jí nebo jim) věčnou památku.

Sbor: Věčná památka. Třikrát.

Vezměte na vědomí, že všechno, co je v hranatých závorkách [ ], 
se bere pouze se schválením biskupa, na jehož území se svatá liturgie 
koná.
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SLUŽBY NA RŮZNÉ 
ÚMYSLY

Služba za usmíření v církvi
Při pokojné ektenii po Za ty, kdo jsou na cestách:

Aby svou mocí ukázal církev jako neporuše-
nou, za všech nepřátelských útoků neochvějnou, 
nepřemožitelnou a v jeho síle vítěznou, modleme 
se k Pánu.

Aby všechny církevní nepokoje, nepořádky a roz-
tržky utišil, odloučené od církve přivedl k pozná-
ní pravdy, věřící pak v pravé víře upevnil, posilnil 
a uchoval neochvějnými, modleme se k Pánu.

Aby navštívil, zklidnil, upevnil a dokonale usmířil 
svou svatou církev, zachoval ji neporušenou a pev-
nou při všech útocích zla, modleme se k Pánu.

Služby na různé úmysly
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 V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

Aby světlem svého božského poznání osvítil srdce 
všech, kdo přebývají v temnotách nevěry, své věří-
cí pak upevnil a zachoval neporušené v pravé víře, 
modleme se k Pánu.

Svatý Králi, tys ve své nesmírné lásce prolil svou 
krev pro naši spásu, smiluj se tedy, daruj své svaté 
církvi pokoj a učiň, aby ji na skále vyznávání pravé 
víry žádné smrtonosné nástrahy či násilí nepřemoh-
ly, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Aby Pán, náš Bůh, vnukl vládcům do srdcí přízeň ke 
své všeobecné, apoštolské církvi a jí daroval dokonalý 
pokoj, prosme všichni: Pane, vyslyš nás a smiluj se.

Služba za nemocné
Při pokojné ektenii po Za ty, kdo jsou na cestách:

Aby odpustil všechna vědomá i nevědomá provině-
ní svému služebníku (své služebnici) jméno a smilo-
val se nad ním (ní), modleme se k Pánu.

Aby zchladil horečku, utišil bolesti a ve své dobro-
tě vyléčil jeho (její) nemoc, modleme se k Pánu.

Aby ho (ji) slovem své moci brzy dobrotivě uzdra-
vil a pozvedl z lůžka bolesti jako setníkova služební-
ka, dceru Kananejky a tchyni Petrovu, modleme se 
k Pánu.
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Aby pro svou dobrotivost nevzpomínal na hříchy 
mládí, na pochybení jeho (její) ani jeho (jejích) 
rodičů, ale milostivě mu (jí) daroval zdraví, modle-
me se k Pánu.

Aby jej (ji) tak, jako kdysi ochrnulého, vbrzku 
pozvedl slovem své božské milosti z lůžka bolesti 
a uzdravil jej (ji), modleme se k Pánu.

Aby nepřehlédl úpěnlivou prosbu svého služební-
ka (své služebnice), za něhož (niž) se nyní modlí-
me, ale milostivě jej (ji) vyslyšel, ve své lásce se nad 
ním (ní) smiloval a udělil mu (jí) zdraví, modleme 
se k Pánu.

Aby ho (ji) pro slávu svého jména navštívil svým 
Svatým Duchem, uzdravil každou nemoc a bolest, 
která se v něm (ní) usídlila, modleme se k Pánu.

Aby milostivě vyslyšel hlas modlitby nás, svých 
nehodných služebníků k němu volajících jako hlas 
Kananejky, a tak, jako nad její dcerou, aby se smi-
loval i nad svým nemocným služebníkem (svou 
nemocnou služebnicí) jméno, modleme se k Pánu.

V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

Padáme před tebou se srdcem zkroušeným 
a pokorným, lékaři duše i těla, sténáme a voláme 
k tobě: Uzdrav neduhy duše i těla svého služebníka 
(své služebnice) jméno a odpusť mu (jí) ve své dob-
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rotě všechny jeho (její) dobrovolné i nedobrovolné 
prohřešky a brzy jej (ji) pozvedni z lůžka bolesti, 
prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Ty nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, 
proto se smiluj nad svým služebníkem (svou služeb-
nicí) jméno, milostivě zhoj jeho (její) bolesti, zbav jej 
(ji) všeho utrpení a neduhů, uhas zimnici a horečku, 
vztáhni k němu (ní) svou mocnou ruku a pozvedni 
jej (ji) z lůžka bolesti jako Jairovu dceru a uzdrav jej 
(ji), prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Tys uzdravil svým dotekem z horečky Petrovu 
tchyni, proto i nyní uzdrav ve své milosti svého trpí-
cího služebníka (svou trpící služebnici) a daruj mu 
(jí) brzké zdraví, vroucně tě prosíme jako pramen 
uzdravení: Vyslyš nás a smiluj se.

Služba za cestující
Při pokojné ektenii po Za ty, kdo jsou na cestách::

Aby se smiloval nad svým služebníkem (svou 
služebnicí) jméno, odpustil mu (jí) všechny vědomé 
i nevědomé prohřešky a požehnal jeho (její) cesty, 
modleme se k Pánu.

Aby mu (jí) poslal anděla pokoje, společníka a prů-
vodce, který by ho (ji) ochraňoval, bránil a zachoval 
bez úhony ode všeho zlého, modleme se k Pánu.
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Aby jej (ji) přikryl svým ochranným pláštěm, 
zachoval bez porušení jakýmikoliv nepřátelskými 
útoky a úklady a on(a) se mohl(a) bez úrazu vrátit, 
modleme se k Pánu.

Aby jeho (její) cesta byla pokojná, bez nesnází 
a on(a) se šťastně ve zdraví, bohabojnosti a se ctí 
vrátil(a), modleme se k Pánu.

 V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

Pane, ty řídíš lidské kroky, pohlédni tedy milos-
tivě na svého služebníka (svou služebnici) jméno 
a odpusť mu (jí) všechny jeho (její) dobrovolné 
i nedobrovolné poklesky. Požehnej jeho (jejímu) 
dobrému záměru, veď na jeho (její) pouti každý 
odchod i příchod, vroucně tě prosíme, vyslyš nás 
a smiluj se.

Pane, tys poslal Izákovi a Tobiášovi anděla jako 
průvodce, a tak jim zajistil pokojnou a šťastnou ces-
tu i návrat. Pošli i svému služebníku (své služeb-
nici), za něhož (niž) se modlíme, anděla pokoje, 
aby ho (ji) vedl ke všemu dobrému, chránil ho (ji) 
před viditelnými i neviditelnými nepřáteli i vším 
protivenstvím, aby se ke tvé slávě ve zdraví a pokoji 
šťastně navrátil(a), úpěnlivě tě prosíme: Vyslyš nás 
a smiluj se.
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Tys provázel lukáše a Kleofáše na cestě do Emauz 
a svým slavným zjevením jim dal vrátit se s radostí 
do Jeruzaléma. Doprovázej tedy i nyní svou milos-
tí a božským požehnáním tohoto svého služebníka 
(tuto svou služebnici), za něhož (niž) se naléhavě 
modlíme, pomáhej mu (jí) pro slávu svého přesvaté-
ho jména v každém dobrém díle, zachovej ho (ji) ve 
zdraví a zdaru, aby se v pravý čas navrátil(a), prosíme 
tě jako nejštědřejšího Dobrodince: Brzy nás vyslyš 
a smiluj se.

Služba v jakékoli tísni
V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

A ještě prosíme tebe, Pane, náš Bože, abys vysly-
šel hlas našich přímluv, slitoval se ve své dobrotě 
a štědrosti nad svým služebníkem (svou služebnicí) 
a splnil všechny jeho (její) prosby, odpustil mu (jí) 
všechny dobrovolné i nedobrovolné přestupky, vlíd-
ně přijal jeho (její) modlitby a dobročinnost před 
tvým královským trůnem, chránil ho (ji) před všemi 
viditelnými i neviditelnými nepřáteli, všemi neho-
dami, útrapami a zármutkem, zbavil ho (ji) nemocí 
a daroval mu (jí) zdraví a dlouhá léta, prosme všich-
ni: Pane, vyslyš nás a smiluj se.

Pohlédni, láskyplný Vládce, svým milostivým zra-
kem na svého služebníka (svou služebnici) jméno 
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a vyslyš naše modlitby, které ti s vírou přinášíme, 
vždyť sám jsi řekl: Začkoliv budete prosit, věřte, že 
to dostanete a stane se vám to, a také: proste a bude 
vám dáno. Proto i my, ač nehodní, doufáme ve tvou 
slitovnost a prosíme: Prokaž svou milost svému 
služebníku (své služebnici) jméno, splň jeho (její) 
dobrá přání, zachovej jeho (její) dny v pokoji, tichos-
ti a zdraví na dlouhá léta, prosme všichni: Brzy nás 
vyslyš a dobrotivě se smiluj.

Služba za mír
Při pokojné ektenii po Za ty, kdo jsou na cestách:

Aby vyslyšel hlas modlitby nás, svých nehodných 
služebníků, odpustil nám všechny hříchy, jimiž 
jsme ho popouzeli a vyvolali jeho hněv a nevoli pro-
ti nám, modleme se k Pánu.

Aby odvrátil všechen svůj spravedlivý hněv, jímž 
proti nám vzplanul, a byl k nám nehodným milo-
srdný a shovívavý, modleme se k Pánu.

Aby brzy obrátil zatvrzelá srdce lidí chovajících 
se jako zvěř od jejich touhy po krveprolévání k bra-
trské lásce, k usmíření a ukončil boje (občanskou 
válku), modleme se k Pánu.

Aby vykořenil všechny závistivé spory, hněv 
a nenávist i všechny ostatní vášně, které nás posti-
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hují a z nichž vycházejí všecky nynější vzpoury, 
nesváry, nepořádky a krveprolévání, modleme se 
k Pánu.

 V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

A ještě prosíme Pána, našeho Boha, aby pohlédl 
na sténání, nářek a pláč svého lidu, viděl naši zlobu, 
nouzi a ponížení, byl nám milostiv a odvrátil vše-
chen svůj hněv, kterým po právu vzplál proti nám, 
a smiloval se nad námi.

A ještě prosíme za ukončení všech rozbrojů, nepo-
řádků, nesvárů a krveprolévání, které povstaly pro 
naše hříchy, za brzké ukončení bojů (občanské vál-
ky), a za jeho smilování s námi.

A ještě prosíme, aby Pán nenechal své stádce hubit 
a umenšovat zlobou nepřátelských a zlých lidí, ale 
brzy poskytl svou pomoc shůry, ochranu a útěchu 
svým věrným, byť nehodným služebníkům, zbavil 
nás mocí své dobroty všech útrap a smiloval se nad 
námi.

A ještě prosíme za ty, kdo nám vládnou, a jejich voj-
ska, za stát, za vítězství, mír, zdraví, spásu a odpuš-
tění jejich hříchů, aby jim Pán, náš Bůh, seslal dobré 
vnuknutí ohledně pravé víry a své svaté, všeobecné, 
apoštolské církve, vložil jim do srdce úsilí o spořá-
daný, klidný život jejich lidu v míru; jejich porad-
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cům dal vždy promlouvat tak, aby vše vedli k dob-
ru a pokoji, zvláště pak v nynější zlé době, volejme 
všichni: Pane, vyslyš nás a smiluj se.

 

Služba v nebezpečí zbytečné smrti
Při pokojné ektenii po Za ty, kdo jsou na cestách:

Aby nevzpomínal na nepravosti a pohoršení, jež 
jsme dali my, jeho hříšní a nehodní služebníci, ale 
milostivě nás očistil od hříchů a odvrátil od nás svůj 
spravedlivý hněv, modleme se k Pánu.

Aby nás v rozhořčení nekáral a v hněvu netrestal, 
ale byl pamětliv, že jsme jen tělo – duch odejde 
a nevrací se zpět – a milostivě ušetřil naše duše 
smrti a v hněvu se rozpomenul na milosrdenství, 
modleme se k Pánu.

Aby nevcházel v soud se svými služebníky, nehle-
děl na naše nepravosti, ale zahladil je a byl svému 
hříšnému lidu milostiv, modleme se k Pánu.

Aby se rozpomenul na svou odvěkou soucitnost a sli-
tovnost, nevzpomínal na naše pochybení ani hříchy 
mládí a smiloval se nad námi, modleme se k Pánu.

V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

Pane, náš Bože, zhřešili jsme a přestupovali tvé 
zákony, a proto nás stihl tvůj spravedlivý hněv, 
obklopil nás stín smrti a my se přiblížili k branám 
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podsvětí. Ve své bolesti však úpěnlivě voláme k tobě: 
Ušetři, Bože, ušetři svůj lid a neznič nás úplně, pokor-
ně tě prosíme, vyslyš nás a smiluj se.

Pamatuj, Pane, že jsme jen tělo – duch odejde 
a nevrací se zpět – a milostivě od nás odvrať svůj 
spravedlivý hněv, jímž nás kosíš jako mečem. Zastav 
nemoc a ztiš ránu, co nás zbytečně hubí, vždyť tě 
neslaví mrtví ani ti, kdo sestupují do podsvětí, ale 
chválíme tě my živí a v bolesti srdce sténáme a pro-
síme: Vyslyš nás a smiluj se.

Vládce, zhřešili jsme před tebou a dopouštěli se 
nepravostí více než kdo jiný a nečinili jsme poká-
ní. Místo něho však přijmi, co ti nabízíme a proměň 
smrtelnou chorobu i kruté bolesti v slitování a svou 
všemocí vysvoboď své lkající služebníky, prosíme tě: 
Brzy nás vyslyš a smiluj se.

Služba za déšť v době sucha
Při pokojné ektenii po Za ty, kdo jsou na cestách:

Aby nevzpomínal na přestupky a nepravosti svého 
lidu, odvrátil od nás svůj spravedlivý hněv a neumo-
řil nás hladem a žízní, modleme se k Pánu.

Aby milostivě seslal svému lidu a také zemi k vydá-
ní úrody příhodné počasí a déšť v pravý čas, modle-
me se k Pánu.
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Aby ve svém hněvu nezahubil svůj lid i stáda, ale 
přikázal oblakům svlažit zemi deštěm, aby vydala 
své plody, modleme se k Pánu.

Aby poručil zemi nechat rašit plodiny k veselí 
a obživě jeho lidu, byliny užitečné člověku a traviny 
pro dobytek, modleme se k Pánu.

 V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

Pane, ty nechceš smrt hříšníka, ale čekáš na jeho 
obrácení a pokání. Vyslyš tedy nás hříšné, kajícně 
se k tobě modlící, a milostivě nám odpusť všechna 
naše provinění. Prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Pane, ty přivádíš oblaka od končin země a blesky 
necháváš přejít v lijáky. Dej jim příkaz vydat mírný 
déšť a zúrodňující rosu zemi. Se slzami tě prosíme, 
vždyť jsi dobrotivý: Vyslyš nás a smiluj se.

Pane, ty odíváš nebesa mraky a chystáš zemi déšť. 
Zavlaž ji tedy ve své dobrotě a lásce k lidem hojnos-
tí svého požehnání a sešli nám své hojné slitování, 
prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Pane, ty dáváš vycházet slunci na dobré i zlé, déšť 
posíláš spravedlivým i nespravedlivým. Shlédni tedy 
dobrotivě na nás, rozmnož svou milostí setbu i plo-
dy země, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Pane, ty dáváš rašit trávě pro dobytek a bylinám 
užitečným člověku. Napoj tedy zemské brázdy, 
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rozmnož obilí a zachraň lidi i dobytek, prosíme tě, 
vyslyš nás a smiluj se.

Pane, halíš se světlem jako pláštěm, přebýváš na 
výsostech a shlížíš na pokorné. Pohlédni milostivě 
na svůj lid, který tvou lásku k lidem popudil, a ve 
své dobrotě ušetři, ušetři své dědictví, ovce své pas-
tvy, milostí a slitovností navštiv svou vinici, již tvá 
pravice zasadila. Se srdcem zkroušeným tě pokorně 
prosíme: Brzy nás vyslyš a dobrotivě se smiluj.

Služba za jasné počasí
Při pokojné ektenii po Za ty, kdo jsou na cestách:

Aby nás v hněvu nekáral a počtem nezmenšil pro 
naše hříchy a nepravosti, ale rozpomenul se na svou 
odvěkou milost a dobrotu a smiloval se nad námi, 
modleme se k Pánu.

Aby pamatoval na svou smlouvu s Noemem a nezni-
čil zemi ani svůj ubohý lid škodlivým mokrem, zlo-
věstným mračným počasím a temnou mlhou, ale 
milostivě ušetřil své dědictví a přikázal slunci zalít 
kraj zúrodňujícími paprsky a mírným teplem, mod-
leme se k Pánu.

Aby poručil oblakům ustat s přílišným deštěm, 
mračnům rozptýlit se a zazářit slunci, modleme se 
k Pánu.
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Aby ušetřil lidi i zvířata a celou tuto zemi, 
nepustošil ji ničivou záplavou deště, modleme se 
k Pánu.

V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

Pane, činili jsme, co zasluhuje trest, a postihl nás 
tvůj spravedlivý soud, ale ušetři, ušetři svůj hříšný 
lid a odvrať od nás svůj hněv, jenž právem vzplanul 
proti nám. Kajícně před tebou padáme a pokorně 
tě prosíme: Vyslyš nás a smiluj se.

Pane, ať nás nezatopí vody bouře, ať nezničí zemi 
a nezahubí nás, tvůj lid, hladem, ale ve své dobrotě 
zastav přívaly vod a svou mocí dej zazářit na zemi 
slunečnímu teplu. Vroucně tě prosíme, přesvatý 
Králi: Vyslyš nás a smiluj se.

Kvůli svému ubohému lidu i zvířatům rozežeň, 
Pane, temné mraky a mlhu a svou nesmírnou mocí 
dej zazářit slunečním paprskům na zemi, abychom 
v neštěstí nezhynuli. Prosíme tě: Brzy nás vyslyš 
a smiluj se. 

Pane, zachraň nás z bahna, bezedného kalu a hlu-
bokých vod, ať se naše dny nerozplynou v nicotu 
a naše léta v hořekování, ale rozpomeň se na svou 
smlouvu s Noemem a jednej s námi podle svého 
milosrdenství. Se srdcem zkroušeným tě prosíme: 
Vyslyš nás a smiluj se.
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Ve svém soužení a smutku úpěnlivě voláme k tobě, 
Pánu, našemu Bohu. Kéž k tobě vystoupí naše 
modlitba, náš život unikne zkáze a my nezhyneme 
v neštěstí. Milostivě vyslyš hlas svého ubohého lidu 
a ve své lásce se smiluj.

Pane, nevzhlížíme k duze, kterou jsi ustanovil na 
obloze jako znamení smlouvy, ale ke tvé dobrotě, hoj-
nému milosrdenství a bezměrné slitovnosti, a touží-
me dosáhnout tvé milosti. Se srdcem zkroušeným se 
modlíme: Daruj nám mírné, životodárné teplo, příz-
nivé počasí a brzy nás ve své dobrotě vyslyš a smiluj 
se nad námi.

 

Služba za pomoc a dary Svatého 
Ducha

Při pokojné ektenii po Za ty, kdo jsou na cestách:

Aby požehnal dobrý úmysl a činy svého služebníka 
(své služebnice) a mocí, milostí a působením pře-
svatého Ducha mu (jí) dal zdárné započetí a k Boží 
slávě i brzké dokončení bez jakýchkoliv překážek, 
modleme se k Pánu.

Aby těm, kdo se namáhají, ve všem poskytl pod-
poru a mocí, milostí a působením svého přesvatého 
Ducha vbrzku dovedl dílo jejich rukou k završení, 
modleme se k Pánu.
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Aby mocí, milostí a působením svého přesvatého 
Ducha brzy splnil dobrá přání svého služebníka 
(své služebnice), modleme se k Pánu.

Aby poslal tomuto dílu a těm, kdo ho budou 
konat, strážného anděla, který by neviditelně odra-
zil všechna protivenství viditelných i neviditelných 
nepřátel, a mocí, milostí a působením svého pře-
svatého Ducha ve všem poskytl svou podporu, jako 
výzbroj moudrost a sílu k dokončení, modleme se 
k Pánu.

V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

Pohlédni, láskyplný Pane, svým milostivým zra-
kem na svého služebníka (svou služebnici) jméno, 
který(-á) se sklání před tvou dobrotou, vyslyš jeho 
(její) prosby, požehnej jeho (její) dobrý úmysl i dílo, 
aby ho dobře začal(a) a zdárně ke tvé slávě beze 
všech překážek dovršil(a). Jako všemocného Krále 
tě prosíme: Vyslyš nás a smiluj se.

Pane a Spasiteli, ty pomáháš všem k dobrému, 
proto milostivě podporuj svého služebníka (svou 
služebnici), za kterého (kterou) se modlíme a požeh-
nej mu (jí), aby své dílo brzy dokončil(a). Prosíme 
tě, všemocný Vládce: Vyslyš nás a smiluj se.

Postav, Pane, svého strážného anděla k tomuto 
dílu, aby zabránil všem protivenstvím viditelných 
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i neviditelných nepřátel a ve všem pomohl jeho tvůr-
cům (účastníkům, pracovníkům) k dobrému zakon-
čení, prosíme tě, nejdobrotivější Spasiteli, vyslyš nás 
a smiluj se.

Pane, přikazuješ konat všechno ke tvé slávě. Uděl 
tedy svému služebníku (své služebnici) začínající-
mu (začínající) své dílo ke tvé oslavě svou pomoc 
a požehnání k úspěšnému dovršení a spokojenosti, 
daruj mu (jí) zdraví a štěstí, prosíme tě, štědrý Tvůr-
ce, vyslyš nás a smiluj se.

Služba na poděkování za vyslyšení 
a za všechna Boží dobrodiní

Při pokojné ektenii po Za ty, kdo jsou na cestách:

Aby milostivě přijal na svůj nebeský oltář díků-
vzdání a prosby nás, svých nehodných služebníků 
(svého nehodného služebníka, své nehodné služeb-
nice) a dobrotivě se nad námi (ním, ní) smiloval, 
modleme se k Pánu.

Aby se neodvracel od díkůčinění nás, svých neu-
žitečných služebníků (svého neužitečného služební-
ka, své neužitečné služebnice), které mu vzdáváme 
(vzdává) s pokorným srdcem za dobrodiní od něho 
přijatá, ale je mu příjemné jako libovonné kadidlo 
a velkodušný celopal, modleme se k Pánu.
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Aby i nyní vyslyšel hlas proseb nás, svých nehod-
ných služebníků (svého nehodného služebníka, své 
nehodné služebnice), dobrý záměr a přání svých 
věřících vždy k jejich dobru vyplnil, ve svém milo-
srdenství stále jim (mu, jí) i své svaté církvi proka-
zoval dobrodiní a každému svému věrnému služeb-
níku udělil, oč žádá, modleme se k Pánu.

Aby vysvobodil svou svatou církev a svého služeb-
níka (svou služebnici) jméno i nás všechny z každé-
ho zármutku, trápení, hněvu i nouze a od všech 
viditelných i neviditelných nepřátel, uštědřil svým 
věřícím zdraví, dlouhá léta, pokoj a ochrannou 
hradbu svých andělů, modleme se k Pánu.

 V ektenii po evangeliu Za ty, kdo nám vládnou:

Dobrořečíme s bázní a chvěním jako neužiteční 
služebníci tvému milosrdenství, Spasiteli a Vládce náš, 
Pane, za dobrodiní, která jsi v hojnosti vylil na své 
služebníky (svého služebníka, svou služebnici), padá-
me před tebou, přinášíme chvalozpěv tobě jako svému 
Bohu a zkroušeně voláme: Vytrhni ze všech útrap své 
služebníky (svého služebníka, svou služebnici) a vždy 
ve své slitovnosti vyplň přání nás všech k našemu dob-
ru, snažně tě prosíme: Vyslyš nás a smiluj se.

Pane, tak jako jsi nyní milostivě vyslyšel modlitby 
svých služebníků (svého služebníka, své služebni-
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ce) a ukázal na nich (něm, ní) dobrotu své lásky, 
tak nepřehlédni, ale ke své slávě splň i v budoucnu 
všechna dobrá přání svých věřících (svého věřící-
ho, své věřící) a všem nám zjev svou hojnou milost 
a nehleď přitom na naše poklesky, prosíme tě, vyslyš 
nás a smiluj se.

Předobrý Vládce, kéž je před velebností tvé slávy 
toto naše díkůvzdání příjemné jako libovonné kadi-
dlo a velkodušné celopaly a ve své dobrotě vždy sesí-
lej svým služebníkům (svému služebníku, své služeb-
nici) hojné milosti a slitování, vytrhni svou svatou 
církev (tento klášter, toto město, tuto obec) ze všech 
protivenství viditelných i neviditelných nepřátel, 
chraň svůj lid před hříchem, uděl mu dlouhá léta ve 
zdraví i růst ve všech ctnostech. Prosíme tě, nejštěd-
řejší Králi, milostivě nás vyslyš a brzy se smiluj.

Služby na různé úmysly
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