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Predslov

Veľký pôst je v byzantskom obrade jedným z najsilnejších ob-
dobí liturgického roka. Najhlasnejšie sa v ňom totiž ozýva túžba
človeka po uzdravení a obnovení ducha i tela a to prostredníc-
tvom zosilnenej askézy a modlitby. O tom vypovedajú aj texty,
ktoré sa v tomto časemodlíme, najmä na večierňach a liturgiách
vopredposvätených darov. Spev kajúcich textov spolu s opako-
vaným recitovaním žalmov a ťahavým spevom veľkých proki-
menov sa spája s násobnými veľkými poklonami a odriekaním
modlitby svätého Efréma Sýrskeho.

Jedným z pomocníkov na tejto ceste obnovy je aj pred-
kladaná kniha, ktorá obsahuje ucelené texty na večierne a litur-
gie vopredposvätených darov na celý pôstny čas v slovenskom
jazyku. Jej význam stúpa v období, keď sa naša cirkev vracia
k praxi aliturgických dní, v ktorých dostáva svoje miesto kaž-
dodenná služba časoslovu.

Najpodstatnejšiu časť knihy tvorí výber z Pôstnej triódy,
počnúc predpôstnym obdobím, doplnenej o Lazárovu sobotu,
Kvetnú nedeľu a prvé tri dni Strastného týždňa. Pre uľahčenie
modlitby do tohto zborníka pridávame aj stále časti: postup ve-
čierne pre dané obdobie a postup liturgie vopredposvätených
darov. Zaradili sme sem taktiež výber z Oktoicha, Všeobecnú
mineu, ako aj výber z Miney svätých pre obdobie, do ktorého
môže pripadnúť Veľký pôst. Texty doplňuje výber zo žaltára pre
modlitbu katiziem a vybrané texty na začiatok Veľkého pôstu.

Na modlitbu v jazyku ľudu sa v byzantskom obrade vždy
kládol veľký dôraz, aj preto by dôslednému prekladu textov ma-
lo byť venované naše úsilie. Väčšina textov obsiahnutých v tejto
knihe je hymnického charakteru: ide o básne určené na spev,
ktoré svojím obsahom i formou sprostredkúvajú pravdy viery,



usmernenia pre náš život, či postoje, ktoré máme ako putujúci
zaujať v našej ceste k Bohu. Oba aspekty – obsah i forma –
by sa mali byť pri preklade prejaviť, teda bohatstvo duchovné
(teologické) ako aj bohatstvo básnické, ktoré sa prednáša vý-
hradne spevom. Práve hudobná zložka tvorila neoddeliteľnú sú-
časť práce hymnografov pri kompozícii hymnov. To taktiež mu-
sí rešpektovať preklad do iného jazyka.

Texty, ktoré sa nachádzajú v tejto knihe pochádzajú z via-
cerých zdrojov. Tým hlavným je prekladateľská práca Daniela
Škovieru, profesora klasickej filológie a dlhoročného kantora
v bratislavskej katedrále Povýšenia svätého Kríža. Choroba,
ktorá ho postihla, a následne náhla smrť mu nedovolili, aby
svoju prácu dokončil v podobe knihy, ktorú spočiatku zamýš-
ľal. Aj preto bolo nutné texty doplniť. Aby bol zrejmý ich zdroj
či autorstvo, označili sme ich skratkou v hornom indexe na ich
konci. Texty preložené D. Škovierom sú bez značky.

Kniha obsahuje jednak nové preklady, ako aj texty z už
používaných liturgických kníh. Všetky nové texty (vrátane pre-
kladov D. Škovieru) sú prekladmi z primárneho jazyka – gréč-
tiny. Táto prekladateľská zásada je esenciálna, pretože pri pre-
klade z prekladu dochádza k priveľkým posunom. Básnická
štruktúra hymnov je taktiež zrejmá práve v gréckej pôvodine.
Slovanská tradícia (v podobe cirkevnoslovanských textov) však
je tiež rešpektovaná, a to najmä vo výbere textov, ako aj v mož-
ných alternatívach prekladu.

Text liturgie vopredposvätených darov bol prebratý zo
schváleného liturgikona. Text večierne pochádza z knihy re-
demptoristov Večierne na nedele a sviatky, Michalovce 2010,
s menšími úpravami. Jednou z podstatných zmien je aktualizo-
vaný preklad kekragaria (Hóspodi vozzvách). Text žalmov v Žal-
tári je prebratý z rímskokatolíckeho vydania Svätého písma



(Rím 1995). Texty prokimenov v Pôstnej trióde však boli pre-
ložené podľa gréckeho textu Septuaginty. Každý nový preklad,
ako aj texty, ktoré pochádzajú z neschválených kníh, prešli úp-
ravou zostavovateľa, aby zodpovedali vyššie načrtnutým bo-
dom.

V Bratislave 25. januára 2023 Zostavovateľ



Zdroje textov:

CS Internetová aplikácia Časoslov (casoslov.sk)
DP Dávid Pancza
HS kniha Hore srdcia, Peršov 2002.
PR Peter Ratkoš. Veľkomoravské legendy a povesti, Brati-

slava 1977.
RK Richard Kovár
SJŠ Samuel J. Škoviera
VNS kniha Večiereň na nedele a sviatky, Michalovce 2010.
VR kniha Večierne, Michalovce 2013.
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Večiereň

Ak je predpísaná večiereň s celonočným bdením:

Kňaz: Sláva svätej, jednopodstatnej, životodarnej a nedeli-
teľnej Trojici v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Čitateľ prednáša rovno Poďte, pokloňme sa a ľud spieva žalm 103.

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Čitateľ: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ∗ ktorý si vša-
de a všetko naplňuješ, ∗ poklad dobra a darca života, ∗ príď a pre-
bývaj v nás, ∗ očisť nás od každej poškvrny ∗ a spas, Dobrotivý,
naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad
nami. 3x

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. ∗ Pane, očisť nás od

našich hriechov. ∗ Vládca, odpusť nám naše neprávosti, ∗ Svätý,
príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. 3x
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
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Otče náš, ktorý si na nebesiach, ∗ posväť sa meno tvoje, ∗
príď kráľovstvo tvoje, ∗ buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
∗ Chlieb náš každodenný daj nám dnes ∗ a odpusť nám naše
viny, ∗ ako i my odpúšťame svojim vinníkom, ∗ a neuveď nás do
pokušenia, ∗ ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i
Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. 12x
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa Kristovi Kráľovi, nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježi-

šom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 103
Dobroreč, duša moja, Pánovi; ∗ Pane, Bože môj, ty si nesmierne

veľký.
Odel si sa do slávy a veleby, ∗ do svetla si sa zahalil ako do rúcha.
Nebesia rozpínaš ako stan, ∗ nad vodami si buduješ komnaty.
Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, ∗ na krídlach vánku

sa prechádzaš.
Vetry sú tvojimi poslami, ∗ ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
Zem si postavil na jej základoch, ∗ nevychýli sa nikdy, nikdy.
Oceán ju prikryl sťa odev, ∗ nad vrchmi vody zastali.
Pred tvojou hrozbou odtiekli, ∗ zhrozili sa pred tvojím hlasom

hromovým.
Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, ∗ na miesto, ktoré si im vy-
hradil.
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Položil si hranicu a neprekročia ju ∗ ani viac nepokryjú zem.
Prameňom dávaš stekať do potokov, ∗ čo tečú pomedzi vrchy
a napájajú všetku poľnú zver ∗ aj divým oslom hasia smäd.
Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, ∗ spomedzi konárov zaznie-
va ich pieseň.

Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, ∗ plodmi svojich diel sýtiš
zem.

Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok ∗ a byli, aby slúžila človeku.
Zo zeme vyvádzaš chlieb ∗ i víno, čo obveseľuje srdce človeka;
olejom rozjasňuješ jeho tvár ∗ a chlieb dáva silu srdcu človeka.
Sýtia sa stromy Pánove ∗ aj cédre Libanonu, čo on zasadil.
Na nich si vrabce hniezda stavajú ∗ a na ich vrcholcoch bývajú

bociany.
Vysoké štíty patria kamzíkom, ∗ v skalách sa skrývajú svište.
Na určovanie času si Mesiac utvoril; ∗ Slnko vie, kedy má zapa-
dať.

Prestieraš tmu a nastáva noc, ∗ a povylieza všetka lesná zver.
Levíčatá ručia za korisťou ∗ a pokrm žiadajú od Boha.
Len čo vyjde slnko, utiahnu sa ∗ a ukladajú sa v svojich dúpä-

tách.
Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, ∗ za svojou prácou

až do večera.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! ∗ Všetko si múdro urobil.
Zem je plná tvojho stvorenstva. ∗ Tu more veľké, dlhé a široké,
v ňom sa hemžia plazy bez počtu, ∗ živočíchy drobné i obrovské.
Po ňom sa plavia lode ∗ i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v

ňom ihral.
Všetko to čaká na teba, ∗ že im dáš pokrm v pravý čas.
Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; ∗ otváraš svoju ruku, sýtia sa
dobrotami.

Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; ∗ odnímaš im dych a hneď
hynú, a vracajú sa do prachu.
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Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, ∗ a obnovuješ tvárnosť
zeme.

Pánova chvála nech trvá naveky; ∗ zo svojich diel nech sa teší
Pán.

Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, ∗ dotkne sa vrchov a ony
chrlia dym.

Po celý život chcem spievať Pánovi ∗ a svojmu Bohu hrať, kým
len budem žiť.

Kiež sa mu moja pieseň zapáči; ∗ a ja sa budem tešiť v Pánovi.
Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. ∗ Dob-
roreč, duša moja, Pánovi.

Slnko vie, kedy má zapadať, ∗ prestieraš tmu a nastáva noc.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! ∗ Všetko si múdro urobil.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, ∗ i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

Počas žalmu 103 sa kňaz pred ikonostasom potichu modlí svetilničné modlitby.
Prvá modlitba

Pane, štedrý amilosrdný, plný dobra a trpezlivosti, zhliad-
ni na našu modlitbu a prijmi hlas našich prosieb. Daj nám zna-
menie lásky, uveď nás na svoju cestu, aby sme kráčali v tvojej
pravde. Naplň naše srdcia radosťou, aby sme mali bázeň pred
tvojím svätým menom: lebo ty si veľký, ty robíš zázraky. Ty je-
diný si Boh a niet ti rovného medzi bohmi. Pane, mocný v mi-
losti a dobrotivý v sile, pomáhaš, utešuješ a zachraňuješ všet-
kých, čo dúfajú v tvoje sväté meno.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu,
i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Druhá modlitba

Pane, nekarhaj nás vo svojom rozhorčení a netrestaj nás
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vo svojom hneve, ale zaobchádzaj s nami podľa svojho milosr-
denstva, lekár našich duší. Priveď nás do prístavu tvojej vôle,
osvieť oči našich sŕdc na poznanie tvojej pravdy a daj nám zvy-
šok dnešného dňa i celý náš život prežiť bez hriechu a v pokoji
pre modlitby Bohorodičky a všetkých svätých.

Lebo tvoja je vláda a tvoje je kráľovstvo amoc i sláva, Otca
i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Tretia modlitba

Pane, Bože náš, rozpomeň sa na nás hriešnych a nepo-
trebných služobníkov, keď vzývame tvoje sväté a poklonyhodné
meno. Nezahanbi nás, lebo čakáme od teba milosti, ale daj nám
všetko, o čo prosíme, na spásu a dovoľ nám, aby sme ťa milovali
celým srdcom, mali bázeň pred tebou a vo všetkom konali tvoju
vôľu.

Lebo ty si dobrý a človeka milujúci Boh a my ti vzdávame
slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky
vekov. Amen.
Štvrtá modlitba

Neutíchajúcimi piesňami a ustavičnými chválospevmi ťa
ospevujú sväté anjelské mocnosti. Aj naše ústa naplň svojou
chválou, aby ju vzdávali veľkoleposti tvojho svätého mena. Na
príhovor Bohorodičky a všetkých svätých nám daj nasledovať
ťa spolu so všetkými, ktorí žijú v opravdivej bázni pred tebou a
zachovávajú tvoje prikázania.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu,
i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Piata modlitba

Požehnaný si, Pane, Bože vševládny, ty poznáš myšlien-
ky človeka, poznáš aj naše potreby a spĺňaš ich v oveľa väčšej
miere, než prosíme alebo by sme sa nazdali. Láskyplný Kráľu,
nadovšetko dobrý, dovoľ nám podľa množstva tvojej štedrosti
12
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s čistým svedomím vzývať tvoje sväté meno. A neuveď nás do
pokušenia, ale zbav nás zlého, a všetko vykonaj na náš úžitok
podľa svojej prozreteľnosti.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu,
i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Šiesta modlitba

Pane, Pane, svojou prečistou rukou udržiavaš všetko, si
voči nám trpezlivý. Ty si sa kajal za našu zlobu. Rozpamätaj sa
na svoju štedrosť a milosrdenstvo, navštív nás svojou dobrotou
a daj nám aj vo zvyšku tohto dňa uniknúť pred rozmanitými
nástrahami zlého. A milosťou svojho Svätého Ducha zachovaj
náš život bezúhonný.

Skrze milosrdenstvo a lásku tvojho jednorodeného Syna,
s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a živo-
todarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Siedma modlitba

Veľký a obdivuhodný Bože, nevýslovnou dobrotou a ne-
smiernoumúdrosťou riadiš všetko a dávaš nám pozemské dobrá
ako záruku sľúbeného kráľovstva. Ty si dal, že sme sa v uplynu-
tej časti dňa uchránili od zla. Daj, aby sme aj zostávajúcu zakon-
čili bez poškvrny pred tvojou svätou slávou a ospevovali teba,
nášho jediného, dobrého a láskyplného Boha.

Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i
Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Ôsma modlitba

Veľký, najvyšší Bože, jediný nesmrteľný, ktorý žiješ v ne-
prístupnom svetle. Svojou premúdrosťou si všetko stvoril, od-
delil si svetlo od tmy, slnko si ustanovil, aby vládlo dňu, mesiac
a hviezdy, aby vládli noci. Nám hriešnym dovoľuješ v túto ho-
dinu stáť pred tvojou tvárou vo vyznávaní a spievať ti večerný
chválospev. Ty sám, láskyplný Vládca, učiň našu modlitbu ako

13



POSTUP VEČIERNE

kadidlo a prijmi ju ako ľúbeznú vôňu. Daj, aby nastávajúci ve-
čer a nasledujúca noc boli pokojné. Zaodej nás zbraňami svetla.
Osloboď nás od nočného strachu, od všetkého, čo prichádza s
tmou. A daj nám spánok, ktorý si daroval nám na upokojenie
našej slabosti, zbavený všetkých nástrah diabla. Ach, Vládca,
darca dobra, nech sa kajáme aj na lôžkach, spomínajúc aj po-
čas noci tvoje meno. Nech osvietení tvojimi prikázaniami vsta-
neme s duchovnou radosťou oslavovať tvoju milosť. Predná-
šame modlitby a prosby tvojmu milosrdenstvu za naše hriechy
a za všetkých ľudí. Navštív ich svojou láskou a na orodovanie
Bohorodičky.

Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, a my ti vzdávame
slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky
vekov. Amen.

Veľká ekténia
Diakon: Modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane zmiluj sa. (po každej prosbe)
2 Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pá-
novi.
1 Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a
za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.
2 Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou,
nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.
1 Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie
meno, rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.
2 Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu
povie meno, za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za cti-
hodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo
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a ľud modlime sa k Pánovi.
1 Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime
sa k Pánovi.
2 Za totomesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom),
za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery
žijú, modlime sa k Pánovi.
1 Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné
časy modlime sa k Pánovi.
2 Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich zá-
chranu modlime sa k Pánovi.
1 Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a nú-
dze modlime sa k Pánovi.
2 Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu
našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spo-
mínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu od-
dajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Zvolanie: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i
Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Katizma
(V nedeľu sa katizma neprednáša.)

Katizma je rozdelená na 3 antifóny. Po prvej a druhej sa pred-
náša Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože.
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3x, Pane, zmiluj sa. 3x Sláva: I teraz:. Po tretej antifóne sa pred-
náša Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x
a malá ekténia:

Diakon: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože,
svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládky-
ňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých
spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu
oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Zvolanie: Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva,
Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Na veľkej večierni v sobotu, alebo keď je polyelejný svätý, sa pred-
náša prvá katizma. Je zvykom spievať z prvej katizmy len prvý
verš s refrénom Aleluja:

Blažený muž, aleluja, ∗ ktorý nechodieva podľa rady ni-
čomných, ∗ na cestu hriešnych ľudí nevkročí ∗ a v kruhu nehanb-
livcov nevysedáva. ∗ Aleluja, aleluja, aleluja, ∗ aleluja, aleluja, ∗
aleluja, aleluja.
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Stichiry na „Pane, volám“
Najprv sa spieva kekragarion Pane, volám k tebe podľa hlasu pr-
vej stichiry. Potom sa spievajú predpísané stichiry na príslušný
počet veršov. V sobotu aj v nedeľu večer sa spieva na 10 veršov, v
pondelok, utorok a štvrtok na 6. Na konci sa spievajú stichiry na
Sláva: a I teraz:. V nedeľu a v pondelok sa na Sláva: I teraz:

spieva bohorodičník, ktorý nasleduje po stichirách z miney. V uto-
rok a štvrtok sa berie Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej
stichiry.

Žalm 140
Pane, volám k tebe: vypočuj ma. ∗ Vypočuj ma, Pane. ∗

Pane, volám k tebe: vypočuj ma. ∗ Buď pozorný na hlas mojej
modlitby, ∗ keď volám k tebe. ※ Vypočuj ma, Pane.

Nech vystúpi moja modlitba ∗ pred teba ako kadidlo, ∗
zdvihnutie mojich rúk ∗ ako večerná obeta. ※Vypočuj ma, Pane.

Bože, stráž nad mojimi rečami ∗ a dozeraj na moje slová.
Nedovoľ, aby sa mi srdce naklonilo k zlému, ∗ aby som sa dal na
bezbožné skutky so zločincami a zasadal si s nimi na hosti-
nách.

Nech ma radšej statočný človek uderí a priateľ pokarhá, ∗ ale
nech mi bezbožníci olejom nekropia hlavu na privítanie,

lebo tým by som sa stal účastným ∗ na ich zločinoch.
Budú vydaní Božej spravodlivosti ∗ a ľudia uznajú že moje slová
boli pravdivé.

Ich kosti budú pohodené na okraji hrobu ∗ ako kusy dreva a
úlomky skál roztrúsené po zemi.

Ale moje oči sa obracajú k tebe, Pane a Bože môj, ∗ k tebe sa
utiekam, ochraňuj môj život.

Ochráň ma pred osídlom, čo mi nastrojili, ∗ pred nástrahami
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zlých ľudí.
Nech bezbožní popadajú do vlastných sietí, ∗ zatiaľ čo ja prejdem
bezpečne pomimo.

Žalm 141
Zo všetkých síl volám k Bohu o pomoc, ∗ hlasite prosím Boha o

zľutovanie.
Predkladámmu svoje ťažkosti, ∗ rozprávammu o svojich úzkos-
tiach.

Ja klesám na duchu, ∗ ale ty, Bože, vieš, kade mám ísť.
Na chodníku, ktorým sa uberám, ∗ nastavili mi osídlo.
Obzerám sa napravo ∗ a nik sa ku mne nepriznáva,
nemám výhľad na útek, ∗ nikomu nezáleží na mojom živote.
Bože, k tebe úpenlivo volám. Ty si moje útočisko, ∗ ty si všetko,
čo mám na tomto svete.

Vypočuj moje volanie o pomoc, ∗ lebo som úplne vyčerpaný.
Zachráň ma pred mojimi prenasledovateľmi, ∗ lebo sú silnejší

odo mňa.
Verše na stichiry:
Na 10: Vyveď ma zo žalára, ∗ aby som tvoje meno mohol velebiť.
• Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, ∗ keď mi priazeň
prejavíš.
Žalm 119
Na 8: Z hlbín volám k tebe, Pane; ∗ Pane, vypočuj môj hlas.
• Nakloň svoj sluch ∗ k mojej úpenlivej prosbe.
Na 6: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, ∗ Pane,
kto obstojí? ∗ Ale u teba je odpustenie hriechov.
• Spolieham sa na teba, Pane. ∗ Moja duša sa spolieha na
tvoje slovo. ∗Moja duša dúfa v Pána.
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◦ Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, ∗ nech dúfa Iz-
rael v Pána.
• Lebo u Pána jemilosrdenstvo a hojné vykúpenie. ∗On sám
vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
Žalm 116
• Chváľte Pána, všetky národy. ∗ Oslavujte ho, všetci ľudia.
• Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám ∗ a pravda Pá-
nova trvá na veky.

Sláva: I teraz: Bohorodičník

Zvolanie: Premúdrosť, stojme úctivo!
A spievame hymnus Svetlo tiché:

Svetlo tiché svätej slávy ∗ nesmrteľného Otca nebeského,
∗ svätého, blaženého, ∗ Ježišu Kriste, ∗ keď sme prišli k západu
slnka ∗ a videli žiaru večernú, ∗ ospevujeme Otca i Syna i Svä-
tého Ducha, Boha. ∗ Je dôstojné preľúbeznými hlasmi oslavovať
teba, Synu Boží, ∗ ktorý dávaš život celému svetu, ∗ preto ťa celý
vesmír velebí.

Prokimen a čítanie parémií
Diakon: Vnímajme!
Kňaz: Pokoj všetkým!
Diakon: Premúdrosť, vnímajme!
Na pôstnej večierni nasleduje prvý prokimen a prvá parémia. Po-
tom druhý prokimen a druhé čítanie. Hneď na to bez výzvy spie-
vame večerný hymnus Ráč nás, Pane.

Na pôstnej večierni v nedeľu večer nasleduje jeden z dvoch veľkých
prokimenov bez parémií:
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Veľký prokimen 8. hlasu [Ž 68, 18. 30b. 33]: Neodvráť svoju tvár ∗
od svojho sluhu, ∗ lebo strádam; ∗ skoro ma vypočuj. ∗ Ujmi sa
mojej duše ∗ a vykúp ju.
Verš: Bože, tvoja spása kiež ma uchopí.
Verš: Nech to uvidia bedári a nech sa potiešia.
Verš: Hľadajte Boha a vaša duša bude žiť.

Veľký prokimen 8. hlasu [Ž 60,6b. 3. 5b. 9]: Dal si mi dedičstvo ∗
tých, čo ctia ∗ teba, Pane.
Verš: Od konca zeme volám k tebe.
Verš: Skryjem sa pod ochranou tvojich krídel.
Verš: Tak budem naveky ospevovať tvoje meno.
Po prokimene ihneď nasleduje večerný hymnus Ráč nás, Pane.

Na veľkej večierni v sobotu večer spievame veľký prokimen 6. hlasu
Pán kraľuje:

Veľký prokimen 6. hlasu Pán kraľuje ∗ velebou sa zaodel.
Verš: Zaodel sa pán, udatnosťou sa prepásal.
Verš: Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.
Verš: Tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta na večné časy.

Ak sa prednášajú parémie, kňaz spoza prestola zvolá:

Premúdrosť!
Čitateľ hovorí nadpis čítania.

Diakon: Vnímajme!
A čitateľ číta prvú parémiu. Tento postup sa opakuje pri nasledu-
júcich parémiách.
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Úpenlivá ekténia
Diakon: Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle vo-
lajme.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Pane a Vládca, Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás
a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje milosrdenstvo, pro-
síme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svä-
tého otca poviemeno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca
arcibiskupa a metropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca
biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom
chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bra-
tov v Kristovi.

V rehoľných domoch:

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svä-
tého otca poviemeno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca
arcibiskupa a metropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca
biskupa povie meno, za našich úctyhodných otcov: protoarchi-
mandritu povie meno, archimandritu povie meno, protoigumena po-
vie meno a igumena povie meno. Za slúžiacich a posluhujúcich v
tomto svätom dome, za našich duchovných otcov a za všetkých
našich bratov v Kristovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x
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Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu kra-
jinu.
Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké
a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pra-
voverných kresťanov.
Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x
Zvolanie: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti
vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky
i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Večerný hymnus
Ráč nás, Pane, v tento večer ∗ zachrániť od hriechu.⊛ Ve-

lebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. ∗ Chválime a oslavujeme
tvoje meno na veky. Amen.

Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, ∗ lebo dúfame v
teba.⊛ Blahoslavený si, Pane, ∗ nauč nás svoju spravodlivosť.⊛
Blahoslavený si, Vládca, ∗ daj nám porozumieť svojej spravod-
livosti. ⊛ Blahoslavený si, Svätý, ∗ osvieť nás svojou spravodli-
vosťou.

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, ∗ nepohŕdaj dielom
svojich rúk. ⊛ Tebe patrí chvála, ∗ tebe patrí pieseň, ⊛ tebe,
Otcu i Synu, i Svätému Duchu, ∗ patrí sláva teraz i vždycky, i na
veky vekov. Amen.

Prosebná ekténia
Diakon: Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi.
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Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou

milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Celý večer prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez
hriechu prosme si od Pána.
Ľud: Daruj nám, Pane. (opakuje po každej prosbe)
2 Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše
i tela prosme si od Pána.
1 Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení
prosme si od Pána.
2 Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si
od Pána.
1 Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a
kajúcnosti, prosme si od Pána.
2 Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života, bez bolesti a
zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnomKristovom súde prosme
si od Pána.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu
našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spo-
mínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu od-
dajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Zvolanie: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti
vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky,
i na veky vekov.
Ľud: Amen
Kňaz: Pokoj všetkým!
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Ľud: I tvojmu duchu.
Kňaz: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane.
Modlitba sklonenia hláv: Pane, Bože náš, ty si pre spásu ľudského po-
kolenia sklonil nebo a zostúpil si na zem, preto láskavo zhliadni
na svojich služobníkov i na svoje dedičstvo: lebo pred tebou, prí-
snym ale láskyplným sudcom, sklonili tu v pokore svoje hlavy.
Neočakávajú pomoc od ľudí, ale dúfajú v tvoje milosrdenstvo a
záchranu. Ochraňuj ich v každom čase, ale najmä v tento večer i
v nadchádzajúcu noc, pred všetkými nepriateľmi a pred nástra-
hami zlého ducha. Zbav ich hriešnych myšlienok a žiadostí:
Zvolanie: Nech je vždy oslavovaná a zvelebovaná vláda kráľov-
stva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky
vekov.
Ľud: Amen.

Veršové stichiry
Vo všedný deň spievame nasledovné verše:

Verš [Ž 122, 1–2]: Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. ∗
Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc
hľadia na ruky svojej panej, ∗ tak hľadia naše oči na Pána, nášho
Boha, ∗ kým sa nezmiluje nad nami.
Verš [Ž 122, 3]: Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami,
∗ lebo už máme dosť pohŕdania; ∗ lebo naša duša má už dosť
výsmechu boháčov ∗ a pohŕdania pyšných.

Na veľkej večierni v sobotu večer spievame nasledovné verše:

Verš [Ž 92, 1a]: Pán kraľuje, ∗ zaodel sa velebou.
Verš [Ž 92, 1c]: Tak upevnil zemekruh, ∗ že sa nezachveje.
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Verš [Ž 92, 5b]: Tvojmu domu, Pane, ∗ patrí posvätná úcta na večné
časy.
Sláva: I teraz: Bohorodičník

Po skončení bez výzvy spievame Simeonov chválospev:

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka ∗ podľa svojho
slova v pokoji, ∗ lebo moje oči videli tvoju spásu, ∗ ktorú si pri-
pravil pred tvárou všetkých národov. ∗ Svetlo na osvietenie po-
hanov ∗ a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Trojsväté po Otče náš
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad

nami. 3x
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. ∗ Pane, očisť nás od

našich hriechov. ∗ Vládca, odpusť nám naše neprávosti, ∗ Svätý,
príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. 3x
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, ∗ posväť sa meno tvoje, ∗

príď kráľovstvo tvoje, ∗ buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
∗ Chlieb náš každodenný daj nám dnes ∗ a odpusť nám naše
viny, ∗ ako i my odpúšťame svojim vinníkom, ∗ a neuveď nás do
pokušenia, ∗ ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i
Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
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Na tomto mieste nasleduje spev tropárov a zakončenie večierne.
Ak sa slúži veľká večiereň, spievajú sa predpísané tropáre podľa
nedeľe a svätého, po ktorých nasleduje veľké prepustenie. Na pôst-
nej večierni nasledujú veľkopôstne tropáre a zakončenie osobitne
pre nedeľu večer, všedné dni a osobitne pre stredu a piatok syro-
pôstneho týždňa.
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Zakončenie veľkej večierne

Tropáre
Na veľkej večierni sa spievajú predpísané tropáre podľa nedeľe
a svätého. Zvyčajne najprv tropár cyklického hlasu, Sláva: svä-
tému, I teraz: Bohorodičník. Po nich ihneď nasleduje Veľké pre-
pustenie.

Diakon: Premúdrosť!
Ľud: Požehnaj!
Kňaz: Požehnaný Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i
vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen. Upevni, Bože, svätú katolícku vieru na veky ve-
kov.
Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.
Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni ∗ a neporovnateľne sláv-
nejšia ako serafíni, ∗ bez porušenia si porodila Boha Slovo, ∗
opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.
Kňaz hovorí prepustenie podľa dňa a svätého.

Ľud: Amen.
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Zakončenie veľkopôstnej večierne
v nedeľu večer

Veľkopôstne tropáre
1. hlas Raduj sa, Bohorodička, Panna ∗Mária, milostiplná,

Pán s tebou, ∗ požehnaná si medzi ženami ∗ a požehnaný je plod
tvojho života, ※ lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa
našich duší. (veľká poklona)

Sláva: Kristov Krstiteľ, modlíme sa k tebe: ∗ Spomeň si na
nás všetkých, ∗ aby sme boli zbavení svojich neprávostí, ※ lebo
ty si dostal milosť orodovať za nás. (veľká poklona)

I teraz: Svätí apoštoli, proroci, mučeníci a všetci svätí, ∗
prihovárajte sa z nás, aby sme boli zbavení bied a núdze, ※ lebo
vo vás máme horlivých zástancov u Spasiteľa. (veľká poklona)

Pod tvojumilosť sa utiekame, ∗Bohorodička Panna. ∗ Pros-
bami našimi nepohŕdaj ∗ v našich potrebách, ∗ ale vysloboď nás
∗ z každého nebezpečenstva, ∗ jediná čistá ∗ a požehnaná. (bez
poklony)

Pane, zmiluj sa. 40x Pane, požehnaj.
Kňaz: Požehnaný Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i
vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Nebeský Kráľu, posilni tých, čo spravujú a ochraňujú
našu krajinu, utvrď vieru, skroť nepriateľov, upokoj svet, ochra-
ňuj toto mesto (alebo túto obec, alebo tento svätý dom); našich zo-
snulých otcov, bratov a sestry uveď do príbytkov spravodlivých
a nás, ktorí robíme pokánie a vyznávame svoje hriechy, prijmi,
a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás.
Ľud: Amen. Pane, zmiluj sa. 3x
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Sláva: I teraz:
Čestnejšia si ako cherubíni ∗ a neporovnateľne slávnejšia

ako serafíni, ∗ bez porušenia si porodila Boha Slovo, ∗ opravdivá
Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.
Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svä-
tých otcov zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.

Modlitba Efréma Sýrskeho
Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha leni-

vosti, všetečnosti, panovačnosti a záľuby v prázdnych rečiach.
(veľká poklona)

Mne, tvojmu nehodnému služobníkovi, daruj ducha čis-
toty, pokory, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl svoje prehrešenia a
neodsudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov.
Amen. (veľká poklona)

Malé prepustenie
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Mat-
ky, svätého (ktorého je deň a ktorého je chrám) a všetkých svätých,
nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje
nás.
Ľud: Amen.
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Zakončenie veľkopôstnej večierne
vo všedné dni

Veľkopôstne tropáre
1. hlas Raduj sa, Bohorodička, Panna ∗Mária, milostiplná,

Pán s tebou, ∗ požehnaná si medzi ženami ∗ a požehnaný je plod
tvojho života, ※ lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa
našich duší. (veľká poklona)

Sláva: Kristov Krstiteľ, modlíme sa k tebe: ∗ Spomeň si na
nás všetkých, ∗ aby sme boli zbavení svojich neprávostí, ※ lebo
ty si dostal milosť orodovať za nás. (veľká poklona)

I teraz: Svätí apoštoli, proroci, mučeníci a všetci svätí, ∗
prihovárajte sa z nás, aby sme boli zbavení bied a núdze, ※ lebo
vo vás máme horlivých zástancov u Spasiteľa. (veľká poklona)

Pod tvojumilosť sa utiekame, ∗Bohorodička Panna. ∗ Pros-
bami našimi nepohŕdaj ∗ v našich potrebách, ∗ ale vysloboď nás
∗ z každého nebezpečenstva, ∗ jediná čistá ∗ a požehnaná. (bez
poklony)

Pane, zmiluj sa. 40x Pane, požehnaj.
Kňaz: Požehnaný Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i
vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Nebeský Kráľu, posilni tých, čo spravujú a ochraňujú
našu krajinu, utvrď vieru, skroť nepriateľov, upokoj svet, ochra-
ňuj toto mesto (alebo túto obec, alebo tento svätý dom); našich zo-
snulých otcov, bratov a sestry uveď do príbytkov spravodlivých
a nás, ktorí robíme pokánie a vyznávame svoje hriechy, prijmi,
a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás.
Ľud: Amen. Pane, zmiluj sa. 3x
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Sláva: I teraz:
Čestnejšia si ako cherubíni ∗ a neporovnateľne slávnejšia

ako serafíni, ∗ bez porušenia si porodila Boha Slovo, ∗ opravdivá
Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.
Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svä-
tých otcov zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.

Modlitba Efréma Sýrskeho
Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha leni-

vosti, všetečnosti, panovačnosti a záľuby v prázdnych rečiach.
(veľká poklona)

Mne, tvojmu nehodnému služobníkovi, daruj ducha čis-
toty, pokory, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl svoje prehrešenia a
neodsudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov.
Amen. (veľká poklona)
Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej po-
klone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá po-
klona)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

A znova celú modlitbu Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha leni-
vosti, všetečnosti, panovačnosti a záľuby v prázdnych rečiach.

Mne, tvojmu nehodnému služobníkovi, daruj ducha čis-
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toty, pokory, trpezlivosti a lásky.
Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl svoje prehrešenia a

neodsudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov.
Amen. (veľká poklona)

Trojsväté po Otče náš
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad

nami. 3x
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. ∗ Pane, očisť nás od

našich hriechov. ∗ Vládca, odpusť nám naše neprávosti, ∗ Svätý,
príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. 3x
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, ∗ posväť sa meno tvoje, ∗

príď kráľovstvo tvoje, ∗ buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
∗ Chlieb náš každodenný daj nám dnes ∗ a odpusť nám naše
viny, ∗ ako i my odpúšťame svojim vinníkom, ∗ a neuveď nás do
pokušenia, ∗ ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i
Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Presvätá Trojica, jednopodstatná mocnosť a nedeliteľ-
né kráľovstvo, ty si darkyňou každého dobra, zhliadni v tomto
čase aj na mňa hriešneho a umy ma od každej škvrny, osvieť
môj rozum, aby som stále ospevoval, slávil a volal: „Jediný je
svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca, amen.“
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Nech je požehnané Pánovo meno odteraz až naveky. 3x

Žalm 33
Pána chcem velebiť v každom čase, ∗ moje ústa budú ho vždy

chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; ∗ nechže to počujú pokorní

a nech sa tešia.
Velebte so mnou Pána ∗ a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal, ∗ a vytrhol ma zo všetkej
hrôzy.

Na neho hľaďte a budete žiariť, ∗ a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal, ∗ a vyslobodil ho zo všetkých

tiesní.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných ∗ a vy-
slobodí ich.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; ∗ šťastný človek, čo sa
utieka k nemu.

Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, ∗ veď bohabojní núdzu nemajú.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ∗ ale tým, čo hľadajú Pána, ni-

jaké dobro chýbať nebude.
Poďte, deti, čujte ma, ∗ naučím vás bázni Pánovej.
Miluje niekto život ∗ a chce požívať dobro v šťastných dňoch?
Zdržuj svoj jazyk od zlého ∗ a svoje pery od reči úlisnej.
Unikaj pred zlom a dobre rob, ∗ hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Pánove oči hľadia na spravodlivých ∗ a k ich volaniu sa nakláňa

jeho sluch.
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, ∗ a vyhladzuje ich

pamiatku zo zeme.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal, ∗ a vyslobodil ich zo všet-
kých tiesní.
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Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, ∗ a zachraňuje zlome-
ných na duchu.

Spravodliví majú utrpení veľa, ∗ ale Pán ich vyslobodí zo všet-
kých.

Všetky kosti im ochraňuje ∗ ani jedna sa im nezlomí.
Hriešnika zloba zahubí ∗ a tých, čo nenávidia spravodlivého,
stihne trest.

Pán vykúpi duše svojich služobníkov, ∗ nebudú potrestaní tí, čo
v neho dúfajú.

A hneď:

Dôstojné je velebiť ∗ teba, Bohorodička, ∗ vždy blažená a
nepoškvrnená, ∗ Matka nášho Boha. ∗ Čestnejšia si ako cheru-
bíni ∗ a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, ∗ bez porušenia
si porodila Boha Slovo, ∗ opravdivá Bohorodička velebíme ťa.

Malé prepustenie
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Mat-
ky, svätého (ktorého je deň a ktorého je chrám) a všetkých svätých,
nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje
nás.
Ľud: Amen.
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Zakončenie večierne
v syropôstnom týždni

V mäsopôstnu nedeľu večer a syropôstny pondelok večer (teda na
večierni na pondelok a utorok syropôstneho týždňa) sa slúži zvy-
čajná všednodenná večiereň. Po speve tropárov nasleduje úpenlivá
ekténia od Zmiluj sa, Bože, nad nami: a stredné prepustenie, kňaz:
Premúdrosť, Čestnejšia si: a nasledovné.

V utorok a štvrtok syropôstneho týždňa večer (teda na ve-
čierni na stredu a piatok) sa slúži pôstna večiereň. Zakončenie ve-
čierne je nasledovné. Po Teraz prepustíš: nasleduje Trosjväté po
Otče náš: a spievajú sa veľkopôstne tropáre (pozri str. 30) Raduj
sa, Bohorodička:, Sláva: Kristov Krstiteľ:, I teraz: Svätí apoštoli:
s veľkými poklonami a Pod tvoju milosť: bez poklony. Pane, zmi-
luj sa 40x, Pane, požehnaj, kňaz: Požehnaný Kristus: a modlitba
Nebeský kráľu:. Pane, zmiluj sa 3x, Sláva: I teraz: Čestnejšia si:, V
mene Pánovom:, kňaz: Pane Ježišu Kriste:. Potom nasleduje mod-
litba sv. Efréma Sýrskeho s troma veľkými poklonami, 12 ma-
lých poklôn a znova Efrémovamodlitba s jednou veľkou poklonou.
Trojsväté po Otče náš:, Pane, zmiluj sa 12x a malé prepustenie.

V syropôstnu stredu a piatok večer sa slúži všednodenná ve-
čiereň s nasledovným zakončením. Po speve tropárov nasleduje
úpenlivá ekténia od Zmiluj sa, Bože, nad nami:. Po nej tri veľké
poklony, modlitba Presvätá Trojica: (pozri str. 32), Nech je požeh-
nané: 3x a žalm 33. Po ňom hneď Dôstojné je velebiť: a malé pre-
pustenie.
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Služba vopredposvätených darov

Kňaz: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha te-
raz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa Kristovi Kráľovi, nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježi-

šom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 103
Dobroreč, duša moja, Pánovi; ∗ Pane, Bože môj, ty si nesmierne

veľký.
Odel si sa do slávy a veleby, ∗ do svetla si sa zahalil ako do rúcha.
Nebesia rozpínaš ako stan, ∗ nad vodami si buduješ komnaty.
Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, ∗ na krídlach vánku

sa prechádzaš.
Vetry sú tvojimi poslami, ∗ ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
Zem si postavil na jej základoch, ∗ nevychýli sa nikdy, nikdy.
Oceán ju prikryl sťa odev, ∗ nad vrchmi vody zastali.
Pred tvojou hrozbou odtiekli, ∗ zhrozili sa pred tvojím hlasom

hromovým.
Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, ∗ na miesto, ktoré si im vy-

hradil.
Položil si hranicu a neprekročia ju ∗ ani viac nepokryjú zem.
Prameňom dávaš stekať do potokov, ∗ čo tečú pomedzi vrchy
a napájajú všetku poľnú zver ∗ aj divým oslom hasia smäd.
Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, ∗ spomedzi konárov zaznie-
va ich pieseň.
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Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, ∗ plodmi svojich diel sýtiš
zem.

Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok ∗ a byli, aby slúžila človeku.
Zo zeme vyvádzaš chlieb ∗ i víno, čo obveseľuje srdce človeka;
olejom rozjasňuješ jeho tvár ∗ a chlieb dáva silu srdcu človeka.
Sýtia sa stromy Pánove ∗ aj cédre Libanonu, čo on zasadil.
Na nich si vrabce hniezda stavajú ∗ a na ich vrcholcoch bývajú

bociany.
Vysoké štíty patria kamzíkom, ∗ v skalách sa skrývajú svište.
Na určovanie času si Mesiac utvoril; ∗ Slnko vie, kedy má zapa-
dať.

Prestieraš tmu a nastáva noc, ∗ a povylieza všetka lesná zver.
Levíčatá ručia za korisťou ∗ a pokrm žiadajú od Boha.
Len čo vyjde slnko, utiahnu sa ∗ a ukladajú sa v svojich dúpä-

tách.
Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, ∗ za svojou prácou

až do večera.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! ∗ Všetko si múdro urobil.
Zem je plná tvojho stvorenstva. ∗ Tu more veľké, dlhé a široké,
v ňom sa hemžia plazy bez počtu, ∗ živočíchy drobné i obrovské.
Po ňom sa plavia lode ∗ i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v

ňom ihral.
Všetko to čaká na teba, ∗ že im dáš pokrm v pravý čas.
Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; ∗ otváraš svoju ruku, sýtia sa
dobrotami.

Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; ∗ odnímaš im dych a hneď
hynú, a vracajú sa do prachu.

Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, ∗ a obnovuješ tvárnosť
zeme.

Pánova chvála nech trvá naveky; ∗ zo svojich diel nech sa teší
Pán.
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Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, ∗ dotkne sa vrchov a ony
chrlia dym.

Po celý život chcem spievať Pánovi ∗ a svojmu Bohu hrať, kým
len budem žiť.

Kiež sa mu moja pieseň zapáči; ∗ a ja sa budem tešiť v Pánovi.
Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. ∗ Dob-

roreč, duša moja, Pánovi.
Slnko vie, kedy má zapadať, ∗ prestieraš tmu a nastáva noc.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! ∗ Všetko si múdro urobil.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, ∗ i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x
Kňaz počas žalmu stojí s nepokrytou hlavou pred svätými dverami a modlí sa
od štvrtej svetilničnej, to jest večernej modlitby, lebo prvé tri hovorí po ekté-
niach. (pozri str. 12)

Veľká ekténia
Diakon: Modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane zmiluj sa. (po každej prosbe)
2 Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pá-
novi.
1 Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a
za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.
2 Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou,
nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.
1 Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie
meno, rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.
2 Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu
povie meno, za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za cti-
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hodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo
a ľud modlime sa k Pánovi.
1 Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime
sa k Pánovi.
2 Za totomesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom),
za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery
žijú, modlime sa k Pánovi.
1 Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné
časy modlime sa k Pánovi.
2 Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich zá-
chranu modlime sa k Pánovi.
1 Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a nú-
dze modlime sa k Pánovi.
2 Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu
našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spo-
mínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu od-
dajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Zvolanie: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i
Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Katizma
Nasleduje 18. katizma, alebo iná podľa poriadku (str. 266). Po kaž-
dej antifóne sa prednáša malá ekténia:

Diakon: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
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Diakon: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože,
svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládky-
ňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých
spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu
oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Zvolanie: Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva,
Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Alebo: Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my ti vzdá-
vame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na
veky vekov.
Alebo: Lebo ty si Boh náš, Boh ktorý sa zmilúva a zachraňuje,
a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i
vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Stichiry na „Pane, volám“
Najprv sa spieva kekragarion Pane, volám k tebe podľa hlasu pr-
vej stichiry. Potom sa spievajú predpísané stichiry na 10 veršov.
Na konci sa spievajú stichiry na Sláva: a I teraz:. V stredu sa
na Sláva: I teraz: spieva bohorodičník, ktorý nasleduje po stichi-
rách z miney; v piatok sa na Sláva: spieva zádušník cyklického
hlasu (t. j. zádušnej soboty) alebo iný naslávnik podľa soboty a na
I teraz: bohorodičník cyklického hlasu (odovzdanie hlasu).

Ak sa slúži liturgia vopredposvätených darov v pondelok,
utorok, alebo vo štvrtok večer, lebo na ten deň pripadol polyelejný
svätý, na Pane, volám sa spieva 10 stichír nasledovne: samohlasná
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stichira z veršových strôf 2x amučeničník, 3 stichiry z triódy, 4 sti-
chiry svätému, Sláva: svätému, I teraz: dogmatický bohorodičník
podľa hlasu naslávnika.

Žalm 140
Pane, volám k tebe: vypočuj ma. ∗ Vypočuj ma, Pane. ∗

Pane, volám k tebe: vypočuj ma. ∗ Buď pozorný na hlas mojej
modlitby, ∗ keď volám k tebe. ※ Vypočuj ma, Pane.

Nech vystúpi moja modlitba ∗ pred teba ako kadidlo, ∗
zdvihnutie mojich rúk ∗ ako večerná obeta. ※Vypočuj ma, Pane.

Bože, stráž nad mojimi rečami ∗ a dozeraj na moje slová.
Nedovoľ, aby sa mi srdce naklonilo k zlému, ∗ aby som sa dal na
bezbožné skutky so zločincami a zasadal si s nimi na hosti-
nách.

Nech ma radšej statočný človek uderí a priateľ pokarhá, ∗ ale
nech mi bezbožníci olejom nekropia hlavu na privítanie,

lebo tým by som sa stal účastným ∗ na ich zločinoch.
Budú vydaní Božej spravodlivosti ∗ a ľudia uznajú že moje slová
boli pravdivé.

Ich kosti budú pohodené na okraji hrobu ∗ ako kusy dreva a
úlomky skál roztrúsené po zemi.

Ale moje oči sa obracajú k tebe, Pane a Bože môj, ∗ k tebe sa
utiekam, ochraňuj môj život.

Ochráň ma pred osídlom, čo mi nastrojili, ∗ pred nástrahami
zlých ľudí.

Nech bezbožní popadajú do vlastných sietí, ∗ zatiaľ čo ja prejdem
bezpečne pomimo.

Žalm 141
Zo všetkých síl volám k Bohu o pomoc, ∗ hlasite prosím Boha o
zľutovanie.
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Predkladámmu svoje ťažkosti, ∗ rozprávammu o svojich úzkos-
tiach.

Ja klesám na duchu, ∗ ale ty, Bože, vieš, kade mám ísť.
Na chodníku, ktorým sa uberám, ∗ nastavili mi osídlo.
Obzerám sa napravo ∗ a nik sa ku mne nepriznáva,
nemám výhľad na útek, ∗ nikomu nezáleží na mojom živote.
Bože, k tebe úpenlivo volám. Ty si moje útočisko, ∗ ty si všetko,
čo mám na tomto svete.

Vypočuj moje volanie o pomoc, ∗ lebo som úplne vyčerpaný.
Zachráň ma pred mojimi prenasledovateľmi, ∗ lebo sú silnejší

odo mňa.
Verše na stichiry:
Na 10: Vyveď ma zo žalára, ∗ aby som tvoje meno mohol velebiť.
• Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, ∗ keď mi priazeň
prejavíš.
Žalm 119
Na 8: Z hlbín volám k tebe, Pane; ∗ Pane, vypočuj môj hlas.
• Nakloň svoj sluch ∗ k mojej úpenlivej prosbe.
Na 6: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, ∗ Pane,
kto obstojí? ∗ Ale u teba je odpustenie hriechov.
• Spolieham sa na teba, Pane. ∗ Moja duša sa spolieha na
tvoje slovo. ∗Moja duša dúfa v Pána.
◦ Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, ∗ nech dúfa Iz-
rael v Pána.
• Lebo u Pána jemilosrdenstvo a hojné vykúpenie. ∗On sám
vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
Žalm 116
• Chváľte Pána, všetky národy. ∗ Oslavujte ho, všetci ľudia.
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• Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám ∗ a pravda Pá-
nova trvá na veky.

Sláva: I teraz: Bohorodičník

Vchod
Zvolanie: Premúdrosť, stojme úctivo!
A spievame hymnus Svetlo tiché:

Svetlo tiché svätej slávy ∗ nesmrteľného Otca nebeského,
∗ svätého, blaženého, ∗ Ježišu Kriste, ∗ keď sme prišli k západu
slnka ∗ a videli žiaru večernú, ∗ ospevujeme Otca i Syna i Svä-
tého Ducha, Boha. ∗ Je dôstojné preľúbeznými hlasmi oslavovať
teba, Synu Boží, ∗ ktorý dávaš život celému svetu, ∗ preto ťa celý
vesmír velebí.

Prokimen a čítanie parémií
Diakon: Vnímajme!
Kňaz: Pokoj všetkým!
Diakon: Premúdrosť!
Čitateľ spieva prvý prokimen.

Diakon: Premúdrosť!
Čitateľ: Čítanie z Prvej (alebo Druhej) knihy Mojžišovej.
Diakon: Vnímajme!
A čitateľ číta prvú parémiu. Po nej bez výzvy nasleduje druhý
prokimen.

Diakon: Prikážte!
A kňaz obrátený na východ, držiac v obidvoch rukách svietnik so
sviecou a kadidelnicu, urobí kríž a veľkým hlasom zvolá:
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Premúdrosť. Stojme úctivo!
Potom sa obráti na západ k ľudu, opäť robí kríž a zvolá:

Svetlo Kristovo osvecuje všetkých!
A ľud robí tri veľké poklony.

Čitateľ: Čítanie z knihy Prísloví. (alebo z knihy Jób.)
Diakon: Vnímajme!
A čitateľ číta druhú parémiu, prípadne ďalšie parémie bez výzvy.

Kňaz: Pokoj s tebou.
Diakon: Premúdrosť!

Nech vystúpi moja modlitba
Nasleduje veľký prokimen Nech vystúpi moja modlitba (6. hlasu),
ktorý sa slúži nasledovným spôsobom. Čitateľ uprostred chrámu
alebo zvyčajne kňaz vo svätyni spredu trapézy spieva refrén pro-
kimena. Po ňom refrén zopakuje ľud. Nasledujú tri verše, ktoré
spieva čitateľ alebo kňaz. Ľud po každom verši odpovedá refré-
nom. Nakonci čitateľ alebo kňaz zaspieva prvú polovicu refréna a
ľud dokončí druhú polovicu.

Počas spevu prokimena kňaz okiadza svätú trapézu. Na za-
čiatku, keď čitateľ alebo sám kňaz spieva refrén, kňaz stojí spredu
svätej trapézy. Trapézu okiadza vždy na začiatku a na konci verša.
Pri prvom verši Pane, volám k tebe sa postaví na južnú stranu
trapézy, odkiaľ ju rovnakým spôsobom okiadza. Takto okiadza
trapézu pri ďalších veršoch z východnej aj severnej strany. Na
konci, keď sa spieva refrén naposledy, kňaz sa postaví naspäť na
západnú stranu, ktorú naposledy okiadzal. Počas okiadzania tra-
pézy vezme diakon sviecu a stojí vždy naproti kňazovi počas ver-
šov z každej svetovej strany. Treba dodať, že keď čitateľ alebo kňaz
spieva, ľud sa modlí kľačiac na kolenách. Naopak keď spieva ľud,
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kľačí čitateľ, kňaz i ostatní, čo sú vo svätyni. Na konci prokimena
urobia všetci tri veľké poklony. Je taktiež zvykom robiť veľkú po-
klonu po každom verši, teda pred tým, ako kňaz, čitateľ alebo ľud
vstávajú z pokľaku.

Čitateľ uprostred chrámu alebo zvyčajne kňaz vo svätyni spredu
trapézy spieva:

Prokimen Nech vystúpi moja modlitba ∗ pred teba ako kadidlo,
∗ zdvihnutie mojich rúk ∗ ako večerná obeta.
Verš: Pane, volám k tebe, vypočujma. Buď pozorný na hlasmojej
modlitby, keď volám k tebe.
Verš: Pane, k mojim ústam postav stráž a zamkni dvere mojich
perí.
Verš: Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne
vymýšľalo hriechy.

Nech vystúpi moja modlitba ∗ pred teba ako kadidlo,
A ľud dokončí: zdvihnutie mojich rúk ∗ ako večerná obeta.
Po skončení urobia všetci tri veľké poklony.

Apoštol a evajelium
Keď je sviatok svätého, alebo na pôstny deň pripadne chrámový
sviatok, vtedy zvolá diakon alebo kňaz:

Diakon: Vnímajme!
A čitateľ prednesie prokimen apoštola.

Diakon: Premúdrosť!
Čitateľ hovorí nadpis apoštola.

Diakon: Vnímajme!
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Čitateľ číta apoštola.

Kňaz: Pokoj s tebou.
Diakon: Premúdrosť, vnímajme!
Ľud spieva Aleluja s veršami podľa poriadku.

Diakon: Požehnaj, vladyka, ohlasovateľa blahozvesti svätého
apoštola a evanjelistu povie meno.
Kňaz: Na prosby svätého, slávneho, všechválneho apoštola
a evanjelistu povie meno nech ti Boh dá reč veľkej sily pri ohlaso-
vaní, aby sa naplnilo evanjelium jeho milovaného Syna, nášho
Pána Ježiša Krista.
Diakon: Amen.
Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Po-
koj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Diakon: Čítanie zo svätého evanjelia podľa povie meno.
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Kňaz: Vnímajme!
A diakon číta evanjelium.

Po prečítaní evanjelia ľud spieva:

Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Evanjelium
Vo Svätom a veľkom týždni nasleduje po veľkom prokimene Nech
vystúpi moja modlitba čítanie evanjelia bez prokimena či Aleluja.
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Diakon: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium,
Pána Boha prosme.
Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x
Kňaz: Premúdrosť, pozorne vnímajme sväté evanjelium. Po-
koj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Diakon: Čítanie zo svätého evanjelia podľa povie meno.
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Kňaz: Vnímajme!
A diakon číta evanjelium.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Úpenlivá ekténia
Diakon: Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle vo-
lajme.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Pane a Vládca, Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás
a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje milosrdenstvo, pro-
síme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svä-
tého otca poviemeno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca
arcibiskupa a metropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca
biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom
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chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bra-
tov v Kristovi.

V rehoľných domoch:

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svä-
tého otca poviemeno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca
arcibiskupa a metropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca
biskupa povie meno, za našich úctyhodných otcov: protoarchi-
mandritu povie meno, archimandritu povie meno, protoigumena po-
vie meno a igumena povie meno. Za slúžiacich a posluhujúcich v
tomto svätom dome, za našich duchovných otcov a za všetkých
našich bratov v Kristovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x
Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu kra-

jinu.
Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké
a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pra-
voverných kresťanov.
Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x
Zvolanie: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti
vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky
i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ekténia za katechumenov
Diakon: Ohlásení čakatelia na krst, modlite sa k Pánovi.
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Ľud: Pane, zmiluj sa.
2 Veriaci, modlime sa za tých, čo sa pripravujú na krst, nech
sa Pán nad nimi zmiluje.
1 Nech ich vyučí v slove pravdy.
2 Nech im otvorí evanjelium spravodlivosti.
1 Nech ich pripojí k svojej svätej, všeobecnej a apoštolskej
cirkvi.
2 Spas ich, zmiluj sa nad nimi, ujmi sa ich a zachovaj ich,
Bože, svojou milosťou.

Ak sú katechumeni prítomní:

Diakon: Ohlásení čakatelia na krst, skloňte si hlavy pred Pá-
nom.
Ľud: Pred tebou, Pane.

Zvolanie: Nech aj oni s nami oslavujú tvoje preslávne a vznešené
meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky
vekov.
Ľud: Amen.

Od stredy štvrtého týždňa po kňazovom zvolaní Nech aj oni s nami
oslavujú hovorí diakon, ale len na službách vopred posvätených
darov, a to aj v prípade sviatku, okrem sobôt a nedieľ, nasledujúcu
ekténiu.

Diakon: Čakatelia ohlásení na krst, odíďte! Ohlásení, odíďte!
Vy, ktorí ste vyvolení na krst, pristúpte, vyvolení na krst, mod-
lite sa.
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Ľud: Pane, zmiluj sa.
2 Veriaci, modlime sa k Pánovi za tých bratov, čo sú vyvo-
lení a pripravujú sa na svätý krst, a za ich spásu.
1 Aby ich Pán, náš Boh, utvrdil a upevnil.
2 Aby ich osvietil svetlom múdrosti a bohabojnosti.
1 Aby im v čase milosti dovolil prijať kúpeľ znovuzrodenia,
odpustenie hriechov i rúcho neporušiteľnosti.
2 Aby ich zrodil z vody a z ducha.
1 Aby im dal plnosť viery.
2 Aby ich pripočítal k svojmu svätému a vyvolenému ov-
čincu.
1 Spas ich, zmiluj sa nad nimi, ujmi sa ich a zachovaj ich,
Bože, svojou milosťou.

Ak sú vyvolení prítomní:

Diakon: Vyvolení na krst, skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane.

Zvolanie: Lebo ty si naše svetlo a my ti vzdávame slávu, Otcu i
Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
A nasleduje prvá ekténia za veriacich s týmto začiatkom:

Diakon: Vyvolení na krst, odíďte! Vy, ktorí ste vyvolení na krst,
odíďte! Ohlásení, odíďte! Nech tu nezostane nikto z ohlásených
a my veriaci znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
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Prvá ekténia za veriacich
Diakon: Čakatelia ohlásení na krst, odíďte! Ohlásení, odíďte!
Vy, ktorí ste ohlásení na krst, odíďte! Nech tu nezostane nikto z
ohlásených a my veriaci znova a znova modlime sa v pokoji k
Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože,
svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Premúdrosť!
Zvolanie: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i
Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Druhá ekténia za veriacich
Diakon: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože,
svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Premúdrosť!
Zvolanie: Skrze dary tvojho Krista, s ktorým si velebený, spolu
s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i
vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

53



POSTUP LITURGIE VOPREDPOSVÄTENÝCH DAROV

Cherubínsky hymnus
Nebeské mocnosti teraz s nami neviditeľne slúžia, ∗ veď,

hľa, vstupuje Kráľ slávy; ∗ hľa, tajomná žertva dokonalá sláv-
nostne sa prináša. ∗ S vierou a láskou pristúpme, aby sme sa
stali účastnými na večnom živote. ∗ Aleluja, aleluja, aleluja.
Tri veľké poklony.

Prosebná ekténia
Diakon: Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
2 Za predložené a vopred posvätené vzácne dary modlime
sa k Pánovi.
1 Nech ich náš milujúci Boh prijme na svoj svätý, nebeský
a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám
zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha, modlime sa k Pánovi.
2 Za oslobodenie od všetkého zármutku, hnevu a núdze,
modlime sa k Pánovi.
1 Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.

Celý večer prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez
hriechu prosme si od Pána.
Ľud: Daruj nám, Pane.
2 Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu duše i tela
prosme si od Pána.
1 Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení
prosme si od Pána.
2 Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si
od Pána.
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1 Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a
kajúcnosti, prosme si od Pána.
2 Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života bez bolesti a
zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnomKristovom súde prosme
si od Pána.

Vyprosiac si jednotu vo viere a spoločenstvo Svätého Du-
cha, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.

Modlitba Pána
Kňaz: A dovoľ nám, Vládca, s dôverou a bez strachu z odsú-
denia vzývať teba, nebeského Boha Otca a povedať:
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, ∗ posväť sameno tvoje,
∗ príď kráľovstvo tvoje, ∗ buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.
∗ Chlieb náš každodenný daj nám dnes ∗ a odpusť nám naše
viny, ∗ ako i my odpúšťame svojim vinníkom, ∗ a neuveď nás do
pokušenia, ※ ale zbav nás zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i
Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane.
Zvolanie: Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorodeného
Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým
a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
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Sväté prijímanie
Diakon: Vnímajme!
Kňaz: Vopred posvätené sväté svätým!
Ľud: Jediný je svätý, iba jeden Pán, Ježiš Kristus, na slávu
Boha Otca. Amen.
Ľud recituje modlitbu pred svätým prijímaním:

Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Bo-
ha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z
nich. Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajom-
nej večeri, veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti
nedám bozk ako Judáš, ale ako zločinec sa ti vyznávam:
Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Prijatie tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži
na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď
milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa
nado mnou. Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
Ľud spieva zvyčajný pričasten (prípadne pričasten svätému):

Pričasten: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Aleluja,
aleluja, aleluja.

Kňaz: Pristúpte!
Ľud: Pána chcem velebiť v každom čase. Aleluja.
Nasleduje prijímanie ľudu, počas ktorého sa spieva pričasten.

Po prijímaní kňaz vezme čašu, obráti sa k dverám a pohliadne na
ľud.
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Kňaz: Teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Dobrorečíme ti, Kriste, Bože náš, ∗ lebo si nás učinil hod-
nými prijať ∗ tvoje prečisté telo a tvoju drahocennú krv ∗ pre-
liatu za celý svet na odpustenie hriechov ∗ a za zjavenie tvojho
tajomstva. ※ Aleluja, aleluja, aleluja.

Záverečná ďakovná ekténia
Diakon: Keď sme prijali Božie, sväté, prečisté, nesmrteľné, ne-
beské, životodarné a úžasné Kristove tajomstvá, dôstojne a vďa-
čne vzývajme Pána.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Vyprosiac si celý večer prežitý v dokonalosti, svätosti, po-
koji a bez hriechu, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu
Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Zvolanie: Veď ty si naše posvätenie amy ti vzdávame slávu, Otcu
i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Zaambónna modlitba
Kňaz: V pokoji sa rozíďme.
Ľud: V mene Pánovom.
Diakon: Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
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Kňaz: Všemohúci Vládca, ty si svojou premúdrosťou všetko
stvoril a s nevýslovnou prozreteľnosťou a nesmiernou láskou
si nás priviedol k týmto svätým dňom zdržanlivosti, očisťova-
nia duší a tiel a posilnenia nádeje na vzkriesenie. Tak ako si
po štyridsiatich dňoch dal tabule prikázaní svojmu spravodli-
vému služobníkovi Mojžišovi, daj i nám, Bože, zakončiť svätý
pôst, vzmáhať sa v dobrom boji, upevniť dokonalú vieru, roz-
šliapať hlavy neviditeľným hadom, zvíťaziť nad hriechom a bez
odsúdenia sa klaňať svätému vzkrieseniu. Lebo sa požehnáva a
oslavuje tvoje vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého
Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Nech je požehnané Pánovo meno odteraz až na veky. 3x

Žalm 33
Počas žalmu kňaz rozdáva antidor.
Pána chcem velebiť v každom čase, ∗ moje ústa budú ho vždy

chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; ∗ nechže to počujú pokorní

a nech sa tešia.
Velebte so mnou Pána ∗ a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal, ∗ a vytrhol ma zo všetkej
hrôzy.

Na neho hľaďte a budete žiariť, ∗ a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal, ∗ a vyslobodil ho zo všetkých

tiesní.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných ∗ a vy-
slobodí ich.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; ∗ šťastný človek, čo sa
utieka k nemu.

Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, ∗ veď bohabojní núdzu nemajú.
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Boháči sa nabiedia a nahladujú, ∗ ale tým, čo hľadajú Pána, ni-
jaké dobro chýbať nebude.

Poďte, deti, čujte ma, ∗ naučím vás bázni Pánovej.
Miluje niekto život ∗ a chce požívať dobro v šťastných dňoch?
Zdržuj svoj jazyk od zlého ∗ a svoje pery od reči úlisnej.
Unikaj pred zlom a dobre rob, ∗ hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Pánove oči hľadia na spravodlivých ∗ a k ich volaniu sa nakláňa

jeho sluch.
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, ∗ a vyhladzuje ich

pamiatku zo zeme.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal, ∗ a vyslobodil ich zo všet-
kých tiesní.

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, ∗ a zachraňuje zlome-
ných na duchu.

Spravodliví majú utrpení veľa, ∗ ale Pán ich vyslobodí zo všet-
kých.

Všetky kosti im ochraňuje ∗ ani jedna sa im nezlomí.
Hriešnika zloba zahubí ∗ a tých, čo nenávidia spravodlivého,

stihne trest.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, ∗ nebudú potrestaní tí, čo

v neho dúfajú.

Požehnanie a prepustenie
Kňaz: Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou a
láskou teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Mat-

59



POSTUP LITURGIE VOPREDPOSVÄTENÝCH DAROV

ky a ostatné podľa dňa, svätého povie meno, ktorého je chrám a ktorého je
deň a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás,
lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.

Vo Veľký týždeň sa hovorí toto prepustenie:

Kňaz: Pán prichádza dobrovoľne trpieť za našu spásu. Kri-
stus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých,
slávnych a všechválnych apoštolov, svätých a spravodlivých Pá-
nových predkov Joachima a Anny a všetkých svätých, nech sa
nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.
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Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Veľká večiereň v sobotu večer
1. katizma

Na Pane, volám: 10 stichír: 7 cyklického hlasu, 3 z triódy1

Stichiry z triódy, 1. hlas
Nemodlime sa, bratia, na spôsob farizeja, ∗ lebo kto sa po-

vyšuje, bude ponížený. ∗ Ponížme sa pred Bohom ∗ a ako mýtnik
v pôste volajme: ※ Buď milostivý, Bože, nám hriešnikom. 2x

Pred teba, jediný Vládca, dvaja predstúpili: ∗ farizej pre-
možený samoľúbosťou ∗ a mýtnik náklonný k pokániu, ∗ prvý
sa chválil a stratil odmenu, ∗ druhý však mlčal a bol obdaro-
vaný. ∗ Kriste Bože, upevni ma v takomto vzdychaní, ※ lebo ty
si Priateľ človeka.

Sláva: 8. hlas Všemohúci Pane, ∗ viem, čo všetko zmôžu
slzy. ∗ Kráľa Ezekiáša od brán smrti vrátili, ∗ hriešnicu zbavili
mnohoročných priestupkov, ∗mýtnika urobili nad farizeja spra-
vodlivejším. ∗ Preto prosím, zmiluj sa nado mnou ※ a k nim ma
pripočítaj.

I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Veršové stichiry cyklického hlasu
Sláva: 5. hlas Neprávosti zatarasili moje oči, ∗ nevládzem

pozrieť a zahľadieť sa na nebeské výšiny. ∗ Jednako ma prijmi,
Spasiteľ, ∗ ako si kajúceho mýtnika prijal ※ a zmiluj sa nado
mnou.

1Ak pripadne na sviatok Stretnutia alebo iný stredný svätý, stichiry na
Pane, volám sa berú nasledovne: 3 cyklického hlasu, 3 z triódy, 4 sviatku; ak
do obdobia sviatku Stretnutia: 4 cyklického hlasu, 3 z triódy, 3 sviatku.
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I teraz: Bohorodičník, 5. hlas Prevznešená Panna, ∗ ty si
Boží chrám i brána, ∗ ty si palác i trón Kráľa, ∗ skrze teba sa
zjavil môj Vykupiteľ a Pán, Kristus, ∗ on zažiaril tým, čo spo-
čívali v temnotách, ∗ aby ako Slnko spravodlivosti, ∗ priniesol
svetlo tým, ktorých stvoril svojou rukou na vlastný obraz. ∗
Preto Matka všade ospevovaná, ∗ neprestajne ho pros s mate-
rinskou úprimnosťou, ※ aby naše duše zachránil.

Tropáre: nedeľný cyklického hlasu, Sláva: I teraz: bohorodičník.

Nedeľa o márnotratnom synovi

Veľká večiereň v sobotu večer
1. katizma

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 cyklického hlasu, 4 z triódy

Stichiry z triódy, 1. hlas
Bezhriešna pôda života ∗ do opatery mi bola zverená ∗ ja

som však hriech rozsieval: ∗ Kosákom som zožal klasy vlažnosti
∗ a snopov svojich skutkov náruče poviazal. ∗Ale ja prosím teba,
Predvečného, ∗ nášho Hospodára, Boha: ∗ Vetrom svojho lás-
kavého milosrdenstva ∗ rozvej plevy mojich skutkov, ∗ a daruj
mojej duši pšenicu odpustenia. ※Uzatvor ma do svojej nebeskej
sýpky a zachráň ma.SJŠ 2x
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Poznajme, bratia, silu tajomstva: ∗Keď totiž späť z hriechu
pred dom otcovský ∗ márnotratný syn sa ponáhľal, ∗ predobrý
Otec v ústrety vychádza, aby ho pobozkal ∗ a jeho pôvodnej
slávy symbolmi ho obdaril. ∗A tak tajomne na výsostiach usku-
točnil oslavu: ∗ Obetoval vykŕmené teľa, aby sme sa stali hod-
nými prebývať ∗ u obetujúceho ľudomilného Otca, ※ a u slávnej
Obety – Spasiteľa našich duší.SJŠ 2x

Sláva: 2. hlas Ó ja bedár, o koľké dobrá som sa pripravil?
∗ Z akého kráľovstva som sa ja nešťastník vydedil? ∗ Premárnil
som to bohatstvo, čo som dostal, ∗ ba aj príkaz som prestúpil! ∗
Beda, moja duša úbohá! ∗Odteraz budeš pykať vo večnom ohni.
∗ Preto pred koncom volaj k Bohu Kristovi: ∗ „Prijmi ma, Bože,
ako zablúdeného syna ※ a zmiluj sa nado mnou!“

I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Veršové stichiry cyklického hlasu
Sláva: 6. hlas Premrhal som bohatý otcov dar, ∗ s nero-

zumnými zvieratami živil som sa, ja úbohý, ∗ a načahujúc sa za
ich potravou ∗ trpel som hladom nenasýtený. ∗ Ale obrátiac sa k
milosrdnému Otcovi ∗ so slzami volám: ∗ „Prijmi ma ako náden-
níka padajúceho ※ pred tvojou dobrotivosťou, a zachráň ma.“SJŠ

I teraz: Bohorodičník, 6. hlas [z nedeľného cyklu] Môj Stvori-
teľ a Vykupiteľ: (str. 211)

Tropáre: nedeľný cyklického hlasu, Sláva: I teraz: bohorodičník.
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Mäsopôstna nedeľa

Veľká večiereň v sobotu večer
1. katizma

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 cyklického hlasu, 4 z triódy
Stichiry z triódy, 6. hlas [podoben: Vsé otlóžše]

Keď nastane tvoj príchod s a zvoláš spravodlivý súd, ∗ Sud-
ca najspravodlivejší, ∗ keď zasadneš na trón svojej slávy, ∗ hľa,
ohnivá rieka, ohromná, zhromaždí všetkých ∗ popred tvoj sto-
lec. ∗ Nebeské sily stoja vôkol teba ∗ a ty súdiš ľudí, ∗ každého
podľa jeho skutkov. ∗ Ale vtedy nás ušetri a ráč nás, Kriste, za-
hrnúť ∗ k tým, čo sú spasení; ※ s vierou ťa o to prosíme.SJŠ

Knihy sa roztvoria s a skutky ľudstva sa vyjavia ∗ pred ne-
znesiteľným stolcom. ∗ Celé údolie, miesto nárekov ∗ rozozvučí
sa nahlodávajúcim strachom, lebo vidí ∗ všetkých, ktorí zhre-
šili. ∗ Tvoj spravodlivý rozsudok ich poslal s ich márnosťami, ∗
plačúcich pred tebou, Ľútostivý, ∗ do nekonečných múk. ∗ Preto
ťa, Dobrý, úpenlivo prosíme ∗ Ušetri nás, ktorí ťa ospevujeme ※
jediný Premilostivý.SJŠ

Poľnice sa rozzvučia s a hroby sa vyprázdnia ∗ a opäť po-
vstane ∗ celý ľudský rod chvejúci sa strachom. ∗ Tí, čo konali
dobro, radujú sa s jasotom, ∗ že prijmú odmenu, ktorú očaká-
vajú. ∗ Tí, čo hrešili trasú sa, hlasne nariekajúc, ∗ lebo do múk
budú poslaní ∗ a oddelení od tých, čo boli vyvolení. ∗ Pane slávy,
zľutuj sa nad nami lebo si dobrý ∗ a ráč nás zahrnúť ※ k tým,
ktorí ťa milovali.SJŠ

Plačem a nariekam s keď uchopím zmyslami: ∗ prevečný
oheň, ∗ vonkajšiu tmu a podsvetie, ∗ strašného červa, škrípa-
nie zubami ∗ opätovné a neprestajné; ∗ neutíchajúce trápenie
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pre tých, ktorí bez miery hrešili ∗ a teba Predobrého ∗ svojím
podlým zmýšľaním rozhnevali. ∗ A ja som prvý z nich, jediný a
úbohý. ∗ Ale ty, Sudca, svojím zmilovaním ※ zachráň ma, lebo
si milosrdný.SJŠ

Sláva: 8. hlas Keď tróny povstanú ∗ a knihy sa otvoria, ∗
a Boh v súd zasadne: ∗ Aký to strach potom! ∗ Anjeli stoja vôkol
teba v strachu ∗ a ohnivá rieka brázdi okolo. ∗ Čo vtedy urobíme
∗ my ľudia zodpovední za mnohé hriechy? ∗ Keď začujeme ako
zvoláva ∗ požehnaných svojhoOtca do Kráľovstva ∗ a hriešnikov
ako do múk posiela: ∗ Kto znesie tento hrozný rozsudok? ∗ Ale
ty jediný Milujúci človeka, Spasiteľu, ∗ Kráľu vekov, ∗ skôr, než
príde koniec,※ skrze pokániema obráť a zmiluj sa nadomnou.SJŠ

I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Veľký prokimen 6. hlasu Pán kraľuje:

Veršové stichiry cyklického hlasu
Sláva: 8. hlas Beda mi, temná duša! ∗ Kedy už skoncuješ

so zlom? ∗ Kedy sa už nebudeš váľať v nedbalosti? ∗ Prečo ne-
myslíš na strašnú hodinu smrti? ∗ Prečo sa nestrachuješ hroz-
ného stolca Spasiteľovho? ∗ Tak ako sa obhájiš? ∗ Alebo ako od-
povieš? ∗ Tvoje skutky sa predkladajú, aby ťa usvedčili, ∗ tvoje
činy ťa usvedčujú, aby ťa obvinili. ∗ Ale konečne, ó duša, nastal
čas: ∗ Utekaj, predbehni a vo viere zvolaj: ∗ „Zhrešil som, Pane,
zhrešil voči tebe.” ∗ Ja však poznám, Milujúci človeka, tvoje mi-
losrdenstvo, ∗ neoddeľuj ma od blízkosti svojej pravice, ※ pre
tvoje veľké zmilovanie.SJŠ

I teraz: Bohorodičník, 8. hlas [z nedeľného cyklu] Panna, Ne-
vesta nedotknutá: (str. 220)

66



TRIÓDION Predpôstne obdobie

Tropáre: nedeľný cyklického hlasu, Sláva: I teraz: bohorodičník.

Večiereň v nedeľu večer
Od tohto dňa sa na veršových stichirách vynecháva osemhlasník
a všetky sa berú z triódy.

V syropôstnom týždni sa stichiry na Pane, volám berú ako
mimo pôstu: ak je malý svätý, 3 z oktoicha príslušného dňa a 3
svätému, Sláva: I teraz: bohorodičník z miney; ak je šestiričný,
všetkých 6 stichír svätému, Sláva: svätému (ak je) I teraz: bo-
horodičník z oktoicha podľa hlasu naslávnika, prípadne bohoro-
dičník z miney; ak je stredný, všetkých 6 stichír svätému, Sláva:
svätému I teraz: dogmatický bohorodičník podľa hlasu nasláv-
nika. V utorok a štvrtok večer sa vždy berie krížový bohorodičník.
V piatok večer sa na I teraz: berie vždy dogmatický bohorodičník
cyklického hlasu, ako „zakončenie hlasu.“

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 kajúce stichiry cyklického hlasu, 3
svätému z miney, alebo podľa predpisu

Prokimen 8. hlas [Ž 133, 1]: Hľa, teraz oslavujte Pána ∗ všetci
služobníci Pánovi.VNS
Verš: Ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho
Boha.

Veršové stichiry, 8. hlas
Žiadostivo sme zatúžili, ∗ a tak sme utrpeli prvotnú na-

hotu; ∗ horkou chuťou porazení ∗ stali sme sa vyhnancami od
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Boha. ∗ Ale prinavráťme sa skrz pokánie ∗ a zmysly si očisťme:
∗ proti nim sa vedie vojna. ∗ Vstúpme do nej konajúc pôst ∗ a
s nádejou na milosť posilňujme si srdcia: ∗ nie pokrmami, ktoré
neosožili tým, čo z nich žili; ∗ bude nám za pokrm Baránok Boží.
∗Vo svätej a svetlonosnej noci vzkriesenia ∗ bol za nás prinesený
ako obeta ∗ učeníkmi zdieľaná vo večer tajomstva. ∗On rozptýlil
temnotu nevedomosti ※ vo svetle svojho vzkriesenia.SJŠ 2x

Mučeničník, 8. hlas [samopodoben: Múčenicy Hóspodni]
Mučeníci Pánovi, ∗ vy každé miesto posväcujete, ∗ každú cho-
robu uzdravujete, ∗ aj teraz sa prihovorte, prosíme,※ aby sa naše
duše zbavili úkladov Nepriateľa.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Panenskámilostiplná
Matka, ∗ teba ospevujú nebeské zbory. ∗ Aj my oslavujeme z
teba nepochopiteľne Narodeného. ∗ Bohorodička, pros za spásu
našich duší.VR

Syropôstny pondelok
(po mäsopôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: podľa predpisu

Prokimen 4. hlas [Ž 4, 4b. 2a]: Pán ma vyslyší, ∗ keď volám k ne-
mu.SJŠ
Verš: V mojom volaní si ma vyslyšal, Bože, moja spravodlivosť.
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Veršové stichiry, 8. hlas
Ponáhľajme sa, aby sme sa pôstom očistili ∗ od poškvrny

zo svojich priestupkov ∗ a aby sme vďaka jeho milosrdenstu a
ľudomilnosti, ∗ ktorú voči úbohým prejavuje, ∗ smeli vstúpiť do
komnaty Krista Ženícha,※ on nám preukazuje veľkémilosrden-
stvo. 2x

Mučeničník, 8. hlas [podoben: Múčenicy Hóspodni] Muče-
níci Pánovi, ∗ vyproste nám od Boha ∗ a vyžiadajte pre naše duše
veľa zľutovania ※ a uzmierenie po množstve našich pádov.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Slávnu a nepoškvr-
nenú Bohorodičku ∗ zbožne ospevujme, lebo je pravou Božou
Matkou, ∗ ako anjel ju pozdravme: ∗ Raduj sa, svätá Matka vte-
leného Boha Syna, ∗ raduj sa, SvätéhoDucha príbytok, ∗ ty, ktorá
stále za nás prosíš, ※ aby naše duše dosiahli spásu.

Syropôstny utorok

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: podľa predpisu
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník

Prokimen 1. hlas [Ž 22, 6a. 1–2a]: Tvoja milosť, Pane, bude ma
sprevádzať ∗ po všetky dni môjho života.VNS
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Verš: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených
pasienkach.

Veršové stichiry, 1. hlas
Radostne privítajme, veriaci, ∗ Bohom inšpirované ohláse-

nie pôstu, ∗ tak ako kedysi Ninivčania a potom pobehlice i mýt-
nici ∗ prijali od Jána zvestovanie pokánia. ∗ Na Pánovo spásne
dielo na Sione ∗ prichystajme sa zdržanlivosťou, ∗ vopred sa
očisťme slzami ∗ pre božský kúpeľ na ňom, ∗ vymodlime si, aby
sme tam videli, ako sa završila Pascha obrazná ∗ a vyhlasuje sa
Pascha skutočná. ∗ Pripravme sa, aby sme sa smeli Krížu po-
kloniť ∗ aj Kristovi Bohu vzkriesenému ∗ a pritom ho osloviť: ∗
Nevystav nás zahanbeniu, ※ lebo v teba skladáme nádej, Priateľ
človeka. 2x

Mučeničník Ó aké znamenité bolo, svätí, vaše konanie! ∗
Vy ste dali svoju krv a zdedili ste nebo, ∗ na čas ste boli skúške
vystavení ∗ a teraz plesáte večne. ∗ Naozaj skvelý obchod ste
uzavreli! ∗ Veď ste opustili veci zničiteľné ∗ a dostali ste nezniči-
teľné, ∗ teraz jasáte s anjelmi ※ a neprestajne ospevujete Trojicu
rovnakej podstaty.

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník Nepoškvrnená Pan-
na, ∗ keď si uvidela na dreve ∗ toho, ktorého si porodila bezmuža,
∗ pričom tvoje útroby ostali neporušené, ∗ pod krížom si vtedy
ohromená vravela: ∗ Prečo si sa dal ako odsúdenec na kríž za-
vesiť, ∗ hoci ty vládneš mihnutím oka celému stvorenstvu? ※
Akiste preto, že chceš ľudstvo zachrániť.

Nasleduje Teraz prepustíš: a večiereň pokračuje podľa osobitného
poriadku, pozri na str. 35.
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Syropôstna streda

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: podľa predpisu

Prokimen 5. hlas [Ž 53, 3. 4]: Bože, spas ma svojím menom ∗ a vo
svojej moci súď ma.VNS
Verš: Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst.

Čítanie Joel 4, 12–21

Prokimen 6. hlas [Ž 130, 3. 1]: Nech dúfa Izrael v Pána ∗ odteraz
až na veky.
Verš: Pane, moje srdce sa nevyvýšilo, ani moje oči neboli pový-
šenecké.SJŠ

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 3. hlas
Zakvitla jar pôstu kvetmi pokánia, ∗ očisťme sa teda, bra-

tia, od každej poškvrny, ∗ takto Darcu svetla ospevujme: ※ Sláva
ti, jediný Priateľ človeka! 2x

Mučeničník Tvoji mučeníci, Pane, pevne vo viere založení
∗ a zakotvení v nádeji ∗ skoncovali s krutovládou Nepriateľa, ∗
potom čo získali mučenícky veniec, ※ spolu s Beztelesnými za
naše duše orodujú.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 3. hlas Prvá medzi svätými,
Vznešená, ∗ ty si chválospev nebeských zástupov, ∗ ty si zvučný
hymnus apoštolov, ∗ ty si súhrn všetkých prorokov, ※ príjmi
takisto naše prosby, Vládkyňa.
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Nasleduje Teraz prepustíš: a večiereň pokračuje podľa osobitného
poriadku, pozri na str. 35.

Syropôstny štvrtok

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: podľa predpisu
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník

Prokimen 6. hlas [120, 2. 1]: Pomocmi príde od Pána, ktorý stvoril
nebo i zem.VNS
Verš: Svoj zrak upieram na vrchy. Príde mi odtiaľ pomoc?

Veršové stichiry, 2. hlas
Pánov kríž pomáha svojim neochvejným ctiteľom, ∗ na

uzde drží ich túžbu po slastiach, ∗ zdržanlivosti dáva zákon, ∗
lebo tí, čo ustavične majú Pribitého pred očami, ∗ ukrižovávajú
si telo s vášňami a túžbami, ∗ aj my sa od nich rýchlo očistime
pôstom ∗ a dajme sa prisvojiť tomu, ktorý svojím utrpením ∗
náš údel si ľudomilne prisvojil ∗ a dáva nám podiel na svojej
podstate, ∗ v ktorej nieto utrpenia, ※ lebo u neho je veľké milo-
srdenstvo. 2x

Mučeničník Po pozemských pôžitkoch ste nebažili, borci
víťazní, ∗ preto ste boli poctení nebeskými dobrami, ∗ stali ste
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sa spoluobčanmi anjelov. ※ Na ich príhovor, Pane, zmiluj sa a
zachráň nás.

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 2. hlas [podoben: Je-
hdá ot dréva] Čistá, s ten zrelý plod viniča, ∗ ktorý si vypestovala
v panenskej pôde svojho lona, ∗ videla si visieť pribitý na dreve,
∗ vtedy s s nárekom a kvílením si volala: ∗ Dieťa, ty sladkosť
po kvapkách z lisu stekajúca, ∗ tvoj mok zaháňa každé opoje-
nie vášňami, ∗ kvôli mne, s tvojej rodičke, Dobrodinec, ∗ ktorá
prosím Teba, Boží Syn, ※ lebo si milosrdný.

Nasleduje Teraz prepustíš: a večiereň pokračuje podľa osobitného
poriadku, pozri na str. 35.

Syropôstny piatok
(pred sobotou pôstnikov)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: všetky pôstnikom

Stichiry pôstnikom, 8. hlas [samopodoben: Priidíte vsí vírniji]
Poďte, všetci verní, ∗ ospievajme zástupy úctyhodných, ∗

na čele s Antonom a žiarivým Euthymom, ∗ každého osve aj
všetkých dovedna. ∗ A tých, ktorí sťa v druhom raji rozkoší
∗ v duchu nažívali, ∗ vzývajme teraz veselo: ∗ Toto sú stromy,
ktoré náš Boh vysadil, ∗ tie isté, z ktorých kvetov dozreli neh-
nijúce plody života, ∗ oni priniesli svoje plody Kristovi – nimi
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sa sýtia naše duše. ∗ Aj my ich takto oslovme: ∗ „Blažení Boha
nosiaci,“ ※ „proste, aby sme dosiahli spásu.“ 2x

Raduj sa, verný Egypt, ∗ raduj sa úctyhodná Líbya, ∗ raduj
sa, vyvolené Tébsko, ∗ raduj sa, každá dedina, každé mesto a
každý kraj, ∗ ktoré ste vychovali občanov nebeského Kráľovstva,
∗ vypestovali ste v nich zdržanlivosť a vytrvalosť v túžbach, ∗
Bohu ste ich ako dokonalých mužov predstavili. ∗ Títo sa stali
pre naše duše žiarivými fakľami, ∗ ich činy plné skvelých divov
a znamení ∗ duchovne osvietili všetky končiny. ∗Ajmy ich teraz
oslovme: ∗ „Otcovia nanajvýš blažení,※ proste, aby sme dosiahli
spásu.“ 2x

Kto z pozemšťanov by bol schopný vyrozprávať ∗ váš zá-
zračný život, otcovia sveta celého? ∗ Ktorý jazyk opíše ∗ vaše
znoje v Duchu a sväté hrdinstvá? ∗ Triumfy cnosti, tela krote-
nie, ∗ zápasy s vášňami v bdeniach, ∗ v slzách i v modlitbách? ∗
Vy ste sa na zemi správali naozaj ako anajeli, ∗ vy ste dokonale
rozdrvili sily démonské, ∗ konajúc zázraky a jedinečné zname-
nia. ∗ Preto proste s nami, ∗ otcovia nanajvýš blažení, ※ aby sme
dosiahli nekonečnú radosť. 2x

Sláva: 6. hlas Podľa neporušeného obrazu ∗ zachovali ste
si rozum ako svojho vodcu, ∗ záhubným vášňam ste sa askézou
vzopreli, ∗ dospeli ste k najväčšej možnej podobnosti. ∗ Udatne
ste svoju prirodzenosť potláčali, ∗ ponáhľali ste sa podriadiť to
horšie v nej lepšiemu, ∗ telo postaviť do služby ducha. ∗ Preto
predstavujete vrchol mníšstva, ∗ obyvatelia pustatiny, ∗ povzbu-
dzovatelia dobrých bežcov, ∗ cnosti najdôslednejšie pravidlá. ∗
Aj teraz v nebi, najctihodnejší, ∗ keďže už nie ste odkázaní na
zrkadlo, ∗ zreteľne vidíte Svätú Trojicu, ∗ keď sa bezprostredne
na ňu obraciate s prosbami ※ za tých, čo vás verne a oddane
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uctievajú.
I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Prokimen 7. hlas [Ž 58, 18b. 2]: Bože, ty si môj ochranca, ∗ tvoja
milosť ma sprevádza.VNS
Verš: Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, ∗ chráň ma
pred tými, čo povstávajú proti mne.

Čítanie Zach 8, 19–23

Prokimen 6. hlas [Ž 130, 3. 1]: Nech dúfa Izrael v Pána ∗ odteraz
až na veky.SJŠ
Verš: Pane, moje srdce sa nevyvýšilo, ani moje oči neboli pový-
šenecké.

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 2. hlas
Očisťme sa, bratia, od každej poškvrny tela i duše, ∗ lampu

svojej duše zažnime láskou k chudobe, ∗ nepohlcujme sa navzá-
jom ohováraním, ∗ lebo sa rýchlo blíži čas, ∗ keď Ženích príde,
aby všetkým odplatil podľa ich skutkov. ∗ Vstúpme dnu s Kris-
tom vedno s rozumnými pannami, ∗ volajúc k nemu slovami
zločinca: ∗ „Spomeň si na mňa, Pane, ※ keď prídeš do svojho
Kráľovstva.“ 2x

Mučeničník Svätí mučeníci sa za nás prihovárajú ∗ a ospe-
vujú Krista, ∗ tým sa každé naše blúdenie končí, ※ vierou sa za-
chraňuje ľudský rod.

Sláva: 8. hlas Dnes, ctihodní Otcovia, ∗ zástupy mníchov,
svojich učiteľov, uctievame ∗ lebo vďaka nim sme poznali, ∗ ako
máme chodiť naozaj správnym smerom. ∗ Blažení ste, že ste
slúžili Kristovi ∗ a triumfovali ste nad mocou Nepriateľa, ∗ ste
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spoločníkmi anjelov, ∗ ste spolubývajúcimi spravodlivých a svä-
tých, ∗ s nimi Pána proste, ※ aby daroval zmilovanie našim du-
šiam.

I teraz: Bohorodičník, 8. hlas [podoben: O preslávnaho ču-
desé]

Raduj sa, klenotnica čistoty! ∗ Raduj sa, čisté sídlo ne-
hmotného Svetla! ∗ Raduj sa, istina našej záchrany! ∗ raduj sa,
kázanie apoštolov! ∗ Ty hrdosť mučeníkov, raduj sa! ∗ Raduj sa,
Nepoškvrnená, ∗ ty si naplnenie prorokov, ∗ ty si, drahokam as-
kétov a mníchov, ※ ty si záchrana aj svojich verných.

Tropáre: 4. hlas
Bože našich otcov, ∗ vždy s nami láskavo zaobchádzaš. ∗

Neodopieraj nám svoje milosr denstvo, ※ ale na ich príhovor
udeľ nám pokojný život.HS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas Tajomstvo od vekov
ukryté: (str. 201)
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Syropôstna nedeľa

Veľká večiereň v sobotu večer

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 cyklického hlasu, 4 z triódy
Stichiry z triódy, 6. hlas [podoben: Vsé otlóžše]

Pán môj a Stvoriteľ s urobil ma zo zeme, ∗ vdýchol mi ne-
smrteľnú dušu, ∗ urobil ma vládcom viditeľných vecí ∗ aj spo-
ločníkom anjelov, ∗ ale zákerný satan v hadej podobe ∗ oklamal
ma vábivým ovocím, ∗ on ma okradol o Božiu slávu, ∗ vydal ma
napospas smrti vládnucej v podsvetí, ∗ ale ty, dobrotivý Vládca,
※ znova ma pozvi k životu.

Rúcho Bohom tkané s stratil som ja nešťastník, ∗ lebo som
nedbal, Pane, ∗ na tvoj Boží príkaz ∗ a poslúchol som radu Ne-
priateľa. ∗ Do figových listov a koží sa teraz obliekam, ∗ bol
som odsúdený jedávať chlieb ∗ v pote tváre dobitý, ∗ zem pre
mňa prekliata ∗ prináša tŕnie a bodľačie. ∗ No ty v plnosti času
z Panny vtelený, ※ vyzvi ma a voveď znova do raja.

Ó raj prevzácny, s ty krása najnádhernejšia, ∗ Bohom stvo-
rené sídlo ∗ stálej blaženosti a radosti, ∗ sláva Spravodlivých,
∗ Prorokov veselie ∗ a Svätých obydlie, ∗ ševelom svojho lístia
pros Stvoriteľa vesmíru, ∗ aby mi otvoril brány, ∗ ktoré som svo-
jím priestupkom zatvoril, ∗ a aby mi ráčil dať účasť na Strome
života a na radosti, ※ ktorú som predtým v tebe smel vychutná-
vať.

Vyhnaný z raja s bol pre neposlušnosť Adam, ∗ z blaho-
bytu bol vyhodený, ∗ lebo sa dal nachytať ∗ slovami svojej man-
želky, ∗ sedí nahý bráne naproti ∗ a kvíli „Beda mi!“ ∗ Preto po-
náhľajme sa všetci ∗ privítať pôstny čas, ∗ verne počúvajme po-
danie Evanjelia, ∗ aby sme sa cezeň stali Kristovi milými ※ a boli
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prijatí do sídiel raja.
Sláva: 6. hlas Adam sa pred bránou raja posadil ∗ a horko

žalostil nad svojou nahotou. ∗ „Beda, podlému klamstvu som
uveril, ∗ bol som okradnutý a slávy zbavený! ∗ Beda, pre naivitu
som nahý a bezradný. ∗ Ó vy slasti raja, už vás nikdy neokúsim,
∗ ani teba, Pane a Bože môj Stvoriteľ, vidieť nebudem, ∗ vrátim
sa do zeme, z ktorej som bol vzatý. ∗Milosrdný a Súcitný, prosím
ťa: ※ zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Veľký prokimen 6. hlasu Pán kraľuje:

Veršové stichiry cyklického hlasu
Sláva: 6. hlas Za to, čo zjedol, bol Adam z raja vyhnaný,

∗ preto sa usadil pred bránou, ∗ kvílil a žalostným hlasom be-
dákal: ∗ „Ach, čo sa mi to len prihodilo! ∗ Jediný Pánov príkaz
som prestúpil, ∗ zato som všetkých dobier zbavený. ∗Ó presvätý
Sad, kvôli mne vypestovaný ∗ a kvôli Eve zavretý, ∗ pros toho,
ktorý ťa založil a mňa utvoril, ∗ nech smiem žiť tvojimi kvetmi
obklopený.“ ∗ Nato mu odpovedal Spasiteľ: ∗ „Ja nechcem, aby
zahynulo moje stvorenie, ∗ ale aby sa zachránilo a prišlo k po-
znaniu pravdy, ∗ lebo toho, ktorý ku mne prichádza, ※ zaiste
von nevyhodím.“

I teraz: Bohorodičník, 6. hlas [z nedeľného cyklu] Môj Stvori-
teľ a Vykupiteľ: (str. 211)

Nasleduje Teraz prepustíš:

Tropáre: Najprv nedeľný tropár hlasu
Sláva: I teraz: Bohorodičník z nedeľného cyklu
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Večiereň v nedeľu večer

Na Pane, volám: 10 stichír: 4 kajúcne cyklického hlasu, 3 z tri-
ódy, 3 svätému z miney
Najprv 4 kajúcne stichiry cyklického hlasu

Stichiry z triódy, 2. hlas [podoben: Jehdá ot dréva; dielo Jozefa Hym-

nografa]
Všetci s zdržanlivosťou sa usilujme telo si pokoriť, ∗ lebo

máme Božiu dráhu dokonalého pôstu ako bežci prekonať, ∗ vy-
hľadajme Pána, svojho Záchrancu, ∗ plačúc s prosme ho, aby
sme uňho dosiahli ∗ úplné zabudnutie našich podlostí: ∗ „Kriste
Kráľu, zhrešili sme proti tebe ako kedysi Ninivčania, ∗ pridruž
nás, s Milosrdný, ※ do nebeského Kráľovstva!“

Zvažujúc s svoje skutky, vzdávam sa nádeje, ∗ lebo vidím,
Pane, že sú trestuhodné. ∗ Veď som nedbal, Spasiteľ, na tvoje
úctyhodné príkazy, ∗ život som s premrhal márnotratne. ∗ Preto
ťa prosím, očisť ma dažďami pokánia, ∗ daj, aby som žiaril pôs-
tom a modlitbou, ∗ lebo ty s jediný si Milosrdný, ∗ odo mňa sa
neodvracaj, ※ Dobrodinec všetkých najlepší!

2. hlas [podoben: Jéže páče umá; dielo Theodora Studitu] Skve-
lo začnime pôstny čas, ∗ oddávajme sa duchovným zápasom, ∗
očisťme dušu, telo zbavme poškvrny, ∗ zrieknime sa v jedlách
každej maškrty, ∗ zato cnosti ducha vychutnávajme, ∗ v nich sa
nadšene zdokonaľujme, ∗ aby sme sa všetci stali hodnými ∗ du-
chovným zrakom sledovať Krista ∗ v jeho Božích strastiach pre-
vznešených ※ a smeli jasaním svätú Paschu osláviť.
Potom 3 stichiry svätému z miney.
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Veľký prokimen 8. hlasu Neodvráť:
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Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 4. hlas
Tvoja milosť, Pane, zažiarila, ∗ zažiarilo osvietenie našim

dušiam, ∗ hľa, priaznivý čas, hľa, čas kajúcnosti, ∗ odvrhnime
skutky tmy, ∗ do zbroje svetla sa oblečme, ∗ aby sme sa prepla-
vili cez oceán pôstu ∗ a takto dospeli k Pánovmu vzkrieseniu, ∗
keď náš Spasiteľ Ježiš Kristus na tretí deň vstal ※ a naše duše
zachránil. 2x

Mučeničník, 4. hlas Keď spomíname tvojich svätých, Kri-
ste Bože, ∗ zároveň oslavujeme teba, ktorého oni ctili. ※ Zošli
nám veľké zľutovanie.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas [podoben: Jáko dóbľa]
Teba, Božia Matka, slávia zbory anjelov, ∗ lebo Slovo si vo vidi-
teľnom tele zrodila, ∗ Boha tróniaceho spolu s Otcom i Duchom ∗
schopného pluky anjelov z ničoho svojou vôľou zostaviť. ∗ Pros
ho, aby spasil a osvietil ※ duše tých, čo pravoverne ospevujú
teba, Nepoškvrnená.

Nasleduje Teraz prepustíš:
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Pondelok prvého týždňa

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney
Stichiry z triódy, 2. hlas [podoben: Vsích prevoschoždú; dielo Jozefa
Hymnografa]

Niet hriechu, ktorý by som nespáchal, ∗ niet bludu, ktorý
by sa ma nedotkol! ∗ No aj keby som sa chcel kajať ∗ nemám do-
statok sĺz na ich obmytie, ∗ preto žijem teraz na trest odsúdený.
∗Daj, jediný dobrý Bože, aby som sa napravil ※ a zmiluj sa nado
mnou.

Udeľ mi, Pane, sĺz prívaly ∗ v tento deň pôstu plný radosti,
∗ aby som žialil a odplavil ∗ svoju náchylnosť k pôžitkom, ∗mo-
hol očistený hľadieť na teba, ∗ pretože máš prísť ty, Sudca z ne-
bies, ∗ vyniesť nad ľuďmi rozsudok, ※ veď ty si jediný spravod-
livý Sudca.

5. hlas [podoben: Prepodóbne ótče] Poďte smelo a majme
ako pevnú závoru ∗ v zbrani, ktorú nám pôst ponúka ∗ proti
všetkej ľahostajnosti Nepriateľa bludného, ∗ od tej sa, veriaci,
odvráťme. ∗Už neholdujme pôžitkom, ∗ ani sa s ohňompokušení
nezahrávajme. ∗ Po skúškach Kristus, priateľ človeka, ∗ ozdobí
nás za vytrvalosť vencom víťazov. ∗ Preto majúc v neho plnú
dôveru, ∗ padnime pred ním a prosme: ∗Obdar naše duše svojím
pokojom ※ a veľkým zľutovaním.
Potom 3 stichiry svätému z miney.
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Prokimen 6. hlas [Ž 3, 9. 2]: Pane, ty si naša spása. ∗ Na tvoj ľud
nech zostúpi tvoje požehnanie.
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Verš: Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú. Mnohí povstávajú
proti mne.

Čítanie Gen 1, 1–13

Prokimen 5. hlas [Ž 4, 4b. 2a]: Pán ma vyslyší, ∗ keď volám k ne-
mu.SJŠ
Verš: V mojom volaní si ma vyslyšal, Bože, moja spravodlivosť.

Čítanie Prís 1, 1–20.

Veršové stichiry, 3. hlas
Keď sa postíme, postime sa riadne, ∗ aby sme sa zapáčili

Pánovi! ∗ Pravý pôst znamená všetko zlé odmietnuť, ∗ ovládať
svoj jazyk, žiadostivosti sa zdržať, ∗ od vášní sa odlúčiť, ∗ od-
mietnuť klebety, klamstvá a krivé prísahy. ∗ Pôst totiž obsahuje
toto všetko, ※ iba tak je pravý a vítaný. 2x

Mučeničník, 3. hlas Veľká je, Kriste, moc tvojich mučení-
kov, ∗ veď hoci ležia v hroboch, aj zlých duchov zaháňajú ∗ aj
ochromujú panovanie Nepriateľa, ※ bojujúc za zbožnosť vierou
v Trojicu.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 3. hlas Bohorodička, zástan-
kyňa všetkých v tvŕdzi, ∗ ty si naša hrdosť, ty si naše povzbu-
denie, ∗ celá naša nádej sa upiera na teba. ∗ Pros teda u toho,
ktorého si zrodila, ※ za nás, tvojich neužitočných služobníkov.

Nasleduje Teraz prepustíš:
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Utorok prvého týždňa

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 2. hlas [podoben: Jáko javísja] Ak sme kedysi
pre trpké sústo boli z raja vykázaní, ∗ pousilujme sa teraz vášne
si podmaniť a dnu sa znova usídliť, ∗ volajme k nášmu Bohu: ∗
„Ty, ktorý si svoje dlane vystrel na kríži, ∗ vypil ocot a žlč okúsil,
∗ pretrpel bolesti od klincov, ∗ nimi si z našich duší vypáčil aj
najsilnejšie pôžitky, ∗ ty do hĺbky srdca súcitný, ※ spas svojich
sluhov, prosíme.“

Vtedy pre sústo zo stromu sme boli z raja vyhnaní, ∗ vďaka
tvojmu Krížu sme sa v ňom zas mohli usídliť, ∗ strom Kríža je
znakom posolstva k tebe, Mnohomilostivý, ∗ prinášame ho a
plní viery všetci prosíme: ∗ „Pramene sĺz nám ráč darovať ∗ te-
raz, keď je čas zdržanlivosti, ∗ aby sme sa v nich od škvŕn vášní
celkom umyli ∗ aj od všetkých našich pokleskov, ∗ aby sme ťa
potom mohli horlivo pozdravovať: ※ Pane, sláva tebe!“

2. hlas [podoben: Soďíjannych mnóju] Daruj, Slovo, zdr-
žanlivosť aj mne ako slasť, ∗ čo kedysi Adam v raji prežíval, ∗
aby som mal, Bože, pôžitok v príkazoch tvojich, ∗ vždy a rád
sa zriekol ovocia hriechu, ktoré si zakázal. ∗ Nech sa v radosti
ponáhľam k tvojmu strastiplnému Krížu, ※ kde je zdroj nášho
života.
Potom 3 stichiry svätému z miney.
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 5. hlas [Ž 7, 2]: Pane, Bože môj, ∗ v teba som dúfal.
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1. týždeň TRIÓDION

Verš: Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vyslo-
boď ma.

Čítanie Gen 1, 14–23

Prokimen 5. hlas [Ž 8, 2]: Pane, Pane náš, ∗ aké obdivuhodné je
tvoje meno na celej zemi!
Verš: Lebo tvoja veleba sa vznáša až nad nebesia.

Čítanie Prís 1, 20–33

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 8. hlas
Nielen zdržanlivosťou od jedál robme pôst, ∗ ale odcudzme

si každú vášeň hmotársku, ∗ aby sme prinútili k službe telo, ak
nám panuje, ∗ tým sa staneme hodnými prijať Baránka, ∗ Bo-
žieho Syna, ktorý sa dal dobrovoľne za svet zabiť, ∗ duchovne
oslávme aj Spasiteľovo z mŕtvych vzkriesenie, ∗ do výšav nech
nás unesie žiara čností ∗ a pôžitok z konania dobrých skutkov,
※ robme radosť Ľudomilnému. 2x

Mučeničník, 8. hlas [samopodoben: Múčenicy tvojí] Tvoji
mučeníci, Pane ∗ zabudli na veci tohto života, ∗ pre budúci život
pohrdli aj mukami, ∗ preto sa stali jeho dedičmi, ∗ tam plesajú
spolu s anjelmi. ※ Na ich príhovor daruj svojmu ľudu veľké zľu-
tovanie.

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 8. hlas Ó neuve-
riteľný div! ∗ Ó tajomstvo nevídané! ∗ Ó aká ohromujúca sku-
točnosť! ∗Na kríži visieť medzi dvoma zbojníkmi ∗ videla Panna
toho, ktorého prekvapujúco zrodila bez bolesti, ∗ tu ho plačúcky
oslovila: ∗ „Beda, synmôj premilý!※Ako ťa ľúty a nevďačný ná-
rod mohol ukrižovať?“
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TRIÓDION 1. týždeň

Nasleduje Teraz prepustíš:

Streda prvého týždňa

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 z triódy, 4 z miney
Stichiry z triódy, 8. hlas

Keď sa, bratia, postíme telesne, ∗ postime sa aj duchovne,
∗ rozviažme všetko, čo nás púta k neprávosti, ∗ pretnime slučky
násilných prevratov, ∗ roztrhajme každý úpis nespravodlivý, ∗
zato dajme štedro hladným chlieb, ∗ poskytnime prístrešie be-
dárom bez domova,※ aby sme dostali veľké zľutovanie od Krista
Boha. 2x

Mučeničník, 8. hlas [podoben: Múčenicy Hóspodni] Muče-
níci Pánovi, ∗ vyproste nám od Boha ∗ a vyžiadajte pre naše duše
veľa zľutovania ※ a uzmierenie po množstve našich pádov.

2. hlas [podoben: Jáko javísja; dielo Jozefa Hymnografa] Ako
jagavé lúče vás do celého sveta vyslal Ježiš, ∗ on sám skutočné
slnko duchovné, ∗ jasom vášho inšpirovaného hlásania, ∗ apoš-
toli, ktorí ste Boha videli, ∗ on zahnal blud a jeho temnoty, ∗
on osvietil tých, ktorých ubíjal súmrak nevedomosti. ∗ Od neho
teda vyproste, ∗ nech aj nám zošle osvietenie ※ a veľké milosr-
denstvo.
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1. týždeň TRIÓDION

Na božský voz cností nastúpil Eliáš ∗ a prežiarený pôs-
tom dvíhal sa vysoko do nebies. ∗ Jeho horlivo nasleduj, moja
skrúšená duša, ∗ ulož si pôst od akejkoľvek zloby, ∗ od sváru i
závisti, ∗ od prchavých pôžitkov a slastí, ∗ aby si unikla ťažkým
a večitým trýzňam pekelným. ※ Volaj ku Kristovi: „Pane, sláva
tebe!“

5. hlas [podoben: Prepodóbne ótče; dielo Teodora Studitu] Bož-
skí apoštoli, ∗ vy za svet vrúcne prosíte ∗ a ste pravoverným
poprednou záštitou, ∗ máte právo priamo sa obracať na Krista,
nášho Boha. ∗ Preto sa obraciame s prosbou na vás, nanajvýš úc-
tyhodní, ∗ predostrite žiadosti za nás, ∗ aby sme náležite strávili
blahý čas pôstu ∗ a tak získali milosť Trojice jednopodstatnej. ∗
Slávni veľkí kazatelia, ※ modlite sa za naše duše.
Potom 4 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Prokimen 5. hlas [Ž 11, 8. 2]: Pane, ty nás zachováš a ochrániš ∗
pred týmto pokolením na veky.
Verš: Spas ma, Pane, lebo svätý je opustený.

Čítanie Gen 1, 24 – 2, 3

Prokimen 6. hlas [Ž 12, 4. 2]: Zhliadni na mňa a vyslyš ma, ∗ Pane
Bože môj.
Verš: Dokedy, Pane? Budeš na mňa zabúdať do konca? Dokedy
budeš odvracať svoju tvár odo mňa?

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 2, 1–22

NasledujeMoja modlitba:
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Štvrtok prvého týždňa

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triody, 3 svätému z miney

Stichiry z Triódy, 2. hlas [podoben: Prosvitíteľa nášeho]
Kriste, osvieť ma, lebo mámenia nepriateľa mi um zatem-

nili, ∗ ale ty si zatemnil slnko, ∗ vtedy, keď si visel na Kríži, ∗
svojim verným si tým zreteľne zažal pravé slnko odpustenia, ∗
aby som sa uberal vo svetle tvojich príkazov ※ a takto čistý do-
spel k spásnemu úsvitu tvojho Vzkriesenia.

Spasiteľ na kríži visiaci! ∗ Ty si ten vinič, ktorý vínom ne-
zničiteľnosti napojil všetky sveta končiny. ∗ Preto volám: Napoj
ma muštom správnej odolnosti, ∗ aby som neostal opojený hrie-
chom v hroznej temnote, ∗ posilni ma teda, Kriste, pre pôst od
pôžitkov, ※ lebo si dobrý a človeka miluješ.

2. hlas [podoben: Ó prevélija táinstva; dielo Theodora Studitu]
Zo sily tvojho Kríža ∗ vykvitla v cirkvi askéza, ∗ ona vykore-
nila voľakedajšiu Adamovu nezdržanlivosť v raji, ∗ ktorá ľuďom
smrť priniesla, ∗ z Kríža však prýšti do vesmíra nezničiteľná ne-
smrteľnosť, ∗ tak ako z iného rajského zdroja, ∗ zo zdroja vypráz-
dnenia životom oplývajúcej tvojej krvi, ∗ ktorá zároveň s vodou
vytiekla ∗ oživené bolo všetko. ∗ Pre ňu nám zlahodni pôstnu
potravu, Bože Izraela, ※ veď v tebe je veľké milosrdenstvo.
Potom 3 stichiry svätému z Miney
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 4. hlas [Ž 15, 7. 1]: Budem velebiť Pána, že ma poučil, ∗
až do noci ma na to upomínajú moje útroby.SJŠ
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Verš: Ochráň ma, Pane, lebo v teba som dúfal.

Čítanie Gen 2, 4–19

Prokimen 4. hlas [Ž 16, 8. 1]: Chráň ma, Pane, ako zrenicu oka: ∗
v tieni svojich krídel ma ukryješ.SJŠ
Verš:Vypočuj, Pane, moju spravodlivosť, všimni si moju prosbu,
vyslyš moju modlitbu z pier – v nich niet lesti.

Čítanie Prís 3, 1–18

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 4. hlas
Keďže túžime mať účasť na Pasche, ∗ ktorá vychádza nie

z Egypta, ale zo Siona, ∗ odstráňme pokáním kvas hriechu, ∗
opášme si bedrá odumretím pre slasti, ∗ nohy si ozdobme topán-
kami, čo nám zabránia vkročiť na cestu zla, ∗ oprime sa o palicu
viery, ∗ nesúťažme s nepriateľmi Pánovho kríža v zbožňovaní
žalúdka, ∗ ale svojím pôstom nasledujme našich duší Spasiteľa,
※ ktorý zvíťazil nad Pokušiteľom. 2x

Mučeničník, 4. hlas Keď spomíname tvojich svätých, Kri-
ste Bože, ∗ zároveň oslavujeme Teba, ktorého oni ctili. ※ Zošli
nám veľké zľutovanie.

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 4. hlas [podoben:
Jáko dóbľa] Keď ťa pribitého klincami ∗ videla na kríži Ovečka
čiže Matka tvoja, ∗ žasla a povedala: ∗ „Strašné je na to sa po-
zerať! ∗ Predrahý Synu, ∗ tak sa ti odmeňuje neverný ľud, ∗ tak
nedbá na zákon, ∗ hoci si mu ulahodil množstvom zázrakov?“ ※
Sláva tvojej neopísateľnej poníženosti, Vládca!

Nasleduje Teraz prepustíš:

88



TRIÓDION 1. týždeň

Piatok prvého týždňa

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 2 z triódy, 4 martyriká, 4 Teodorovi
Tirónovi
Stichira z triódy, 5. hlas

Poďte, veriaci, a na svetle konajme Božie skutky, ∗ ako za
dňa kráčajme dôstojne, ∗ odstráňme každý nespravodlivý úpis
voči blížnemu, ∗ aby sme nekládli prekážky jemu na pohoršenie,
∗ útlocitnosti tela sa zrieknime, ∗ zato rozmnožujme charizmy
duše, ∗ dávajme chlieb núdznym, ∗ kajúcne poďme ku Kristovi
s prosbou: ※ „Bože náš, zmiluj sa nad nami.“ 2x
Potom 4 mučeničníky cyklického hlasu
Stichiry Teodorovi Tirónovi, 2. hlas

Všetci, ktorí máte radi mučeníkov, ∗ poďte, potešme sa
v duchovnej oslave, ∗ dnes prestiera mystický stôl mučeník Te-
odor, ∗ stôl, ktorý potešuje nás milovníkov sviatku, ∗ aby sme
ho pozdravili: ∗ „Raduj sa, borec nezdolateľný, ∗ ktorý si na zemi
zmietol hrozby tyranov, ∗ raduj sa, ktorý si svoje telo utvorené
z prachu zeme, ∗ vydal mukám pre Boha Krista, ∗ raduj sa, ktorý
si sa preukázal v rozličných skúškach ∗ ako osvedčený vojak ne-
beského vojska. ∗ Preto ťa prosíme, mučeníkov ozdoba: ※ „Za
naše duše oroduj.“

Bohom darovanú milosť zázrakov, mučeník Teodor, ∗ ro-
zostieraš na všetkých, čo sa utiekajú k tebe, ∗ preto ťa chválime a
hovoríme: ∗ „Vykupuješ zajatcov, ∗ chorým prinášaš úľavu, ∗ bo-
hatstvo núdznym, ∗ zachraňuješ moreplavcov, ∗ sluhov odvra-
ciaš od pochabého úteku, ∗ tým, čo kradli, ukazuješ, že krádež
je vlastne stratou, ∗ ty, Boží bojovník, učíš vojakov chrániť sa
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drancovania, ∗ súcitne a rád plníš prosby malým deťom, ∗ preja-
vuješ sa ako horlivý zástanca ctiteľov tvojej pamiatky. ∗ S nimi
aj pre nás, ktorí ospevujeme tvoje mučeníctvo, ※ vypros, svätý
trpiteľ, veľké zľutovanie od Krista.

Vrcholný Boží dar sme dostali v tebe, mučeník Teodor, ∗
pretože aj po skonaní ako živý vyhovuješ prosbám tých, čo sa
k tebe utiekajú. ∗ Takto si kedysi vrátil istej žene uneseného
syna, ∗ ktorého zajali vojaci inoverci, ∗ keď sa vdovica obrátila
na teba a tvoj chrám zmáčala slzami, ∗ vtedy si zo súcitu vysadol
na bieleho koňa a nebadane si jej dieťa vrátil, ∗ ba ani po tomto
čine si s ním neprestal konať zázraky. ※ Pros však Boha Krista,
aby naše duše dosiahli spasenie.

Ako menovca Božích darov ctím ťa, trojblažený Teodor,
∗ veď si sa ukázal ako nezapadajúca hviezda Božieho svetla, ∗
všetko tvorstvo si osvietil svojimi triumfmi, ∗ prejavil si väčšiu
silu ako oheň, keď si uhasil plamene, ∗ rozmliaždil si hlavu zá-
kerného plaza, ∗ preto sa Kristus v tvojich hrdinstvách sklonil
nad teba ∗ a vencom ozdobil tvoju božskú hlavu, atlét veľký mu-
čeník. ∗ Keďže máš právo slova u Boha, ※ za naše duše pros zo
všetkých síl.

Sláva: 5. hlas Nepriateľ použil ako svoj nástroj tyrana od-
padlíka ∗ a ten sa podlo pokúšal poškvrniť zbožný ľud, ∗ ktorý
sa práve pôstom očisťoval, ∗ on im chcel vnútiť mäso z obiet
nečistých, ∗ ale ty, veľký mučeník Teodor, ∗ prekazil si jeho pre-
fíkanosť múdrejším zásahom: ∗ vo sne si sa ukázal vtedajšiemu
veľkňazovi, ∗ odhalil si mu závažnosť rozhodnutia ∗ a ozrejmil,
aký to má byť nezmyselný čin. ∗ Preto ti prinášame ďakovné
obety, ∗ označujeme ťa za záchrancu, ∗ konáme výročnú spo-
mienku tejto udalosti ∗ naďalej si vyprosujeme, ∗ aby sme sa
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uchovali bez ujmy pred zámermi zlého ※ na tvoje orodovanie u
Boha, Teodor, veľký mučeník.

I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Prokimen 5. hlas [Ž 19, 2]: Nech ťa vyslyší Pán ∗ v čase súženia.
Verš: Nech ťa zaštíti meno Boha Jakubovho.

Čítanie Gen 2, 20–3, 20

Prokimen 6. hlas [Ž 20, 14. 2]: Povstaň, Pane, vo svojej sile ∗ a my
budeme oslavovať a ospevovať tvoju moc.
Verš: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z tvojej
spásy.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 3, 19–34

NasledujeMoja modlitba:

Prvá pôstna nedeľa
(nedeľa Ortodoxie)

Veľká večiereň v sobotu večer
1. katizma

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 cyklického hlasu, 4 z triódy
Stichiry z triódy, 6. hlas [podoben: Vsé otlóžše]

Pane, proroci s inšpirovaní tvojím Duchom predpovedali,
∗ že Ty hoci si večný a nepochopiteľný, ∗ hoci si pred Dennicou
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z lona beztelesného Otca nehmotne zažiaril, ∗ že sa staneš ma-
lým dieťaťom ∗ tým, že prijmeš telo z Panny prečistej, ∗ a tak
sa k ľuďom pridružíš ∗ a ich oči budú môcť hľadieť na teba. ∗
Vo svojej dobrote ráč osvietiť zrak aj nám, ∗ ktorí ospevujeme ※
tvoje nevýslovné a ctihodné vzkriesenie.

Proroci, Boží ohlasovatelia, s slovom ťa zvestovali a ctili
skutkami, ∗ preto obsiahli život bez konca. ∗ Oni si nedovolili
uprednostniť stvorenie, ∗ klaňať sa mu namiesto Pána Stvori-
teľa, ∗ ale anjelsky sa odvrátili od tohto sveta celého ∗ a stotožnili
sa s tvojím utrpením, ∗ ktoré predpovedali. ∗ Na ich prosby, je-
diný Mnohomilostivý, ※ dovoľ nám bez hany dobehnúť do cieľa
sebazaprenia.

Tvoju božskú prirodzenosť s nemožno, Vládca, zachytiť
vyobrazením, ∗ preto si sa napokon rozhodol prijať telo, ∗ aby
sa so všetkými vlastnosťami dalo vnímať a vyobraziť. ∗ Preto
tvoju podobizeň úctivo bozkáme, ∗ lebo si nás vo svojej láske
pozdvihol, ∗ z nej takisto čerpáme milosť uzdravení, ※ držiac sa
božskej tradície apoštolov.

Kristova cirkev s ako nanajvýš vzácny šperk ∗ prijala cti-
hodné a sväté ikony ∗ Krista Spasiteľa, Božej Matky a všetkých
svätých, ∗ to sú najjagavejšie piliere, ∗ ktoré ju rozjasňujú a na-
pĺňajú leskom milosti ∗ a vyháňajú z nej húf bludárov. ∗ Plesá
teda a oslavuje Boha, ktorý tak miluje človeka, ※ Boha, ktorý
pre ňu dobrovoľne podstúpil strasti.

Sláva: 2. hlas Milosť pravdy nás osvietila. ∗ V plnom jase
sa teraz objavili dávne nejasné predobrazy. ∗ Hľa, cirkev si pri-
odieva vtelený Kristov obraz ∗ ako svoj najskvostnejší skvost,
∗ v ňom načrtáva pravzor archy svedectva ∗ a udržiava vieru
správnej oslavy Boha, ∗ aby sme pevne držali obraz toho, kto-
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rému úctu vzdávame, ∗ a nedali sa uviesť do bludu. ∗ Nech sa
hanbia tí, čo sa nedržia takejto viery. ∗ Našou slávou je obraz
Vteleného, ∗ pred ním sa nábožne skláňame, ∗ no nie ako pred
modlou. ∗ Pobozkajme ho a takto volajme, my verní: ※ „Bože,
zachráň svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo.“

I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Veľký prokimen 6. hlasu Pán kraľuje:

Veršové stichiry cyklického hlasu
Sláva: 2. hlas Keďže sme pokročili od nezbožnosti k správ-

nej zbožnosti ∗ a osvietilo nás svetlo poznania, ∗ tlieskajme a
hrajme, ∗ predostrime Bohu chvály a vďaky, ∗ úctivo sa pokloň-
me pred ikonami Krista, Prečistej i všetkých svätých, ∗ ktoré
sú na stenách, tabuliach i na posvätných nádobách vytvorené,
∗ zároveň odhoďme neúctivé zloverné obrady, ∗ lebo úcta voči
ikone prechádza na zobrazený vzor, ∗ tak to hovorí Bazil. ∗ Pro-
síme ťa cez tvoju nepoškvrnenú Matku a cez svätých: ※ Daruj
nám, Kriste Bože, veľké milosrdenstvo.

I teraz: 2. hlas [z nedeľného cyklu]Aké neslýchané tajomstvo:
(str. 191)

Nasleduje Teraz prepustíš:

Tropáre: Najprv nedeľný tropár hlasu
Sláva: 2. hlas Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu,

Dobrotivý, ∗ prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. ∗
Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, ∗ aby si vy-
slobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. ∗ Preto ti vďačne
spievame: ※ „Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si pri-
šiel spasiť svet“HS
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I teraz: Bohorodičník, 2. hlas [z nedeľného cyklu]Všetky tvoje
tajomstvá: (str. 191)

Večiereň v nedeľu večer

NaPane, volám: 10 stichír: 4 kajúcne cyklického hlasu, 3 z triódy,
3 svätému z miney
Najprv 4 kajúcne stichiry cyklického hlasu

Stichiry z triódy, 4. hlas [podoben: Dál jesí známenije]
Udeľ mi ducha s kajúcnosti, ∗ aby som zlo znenávidel a do-

konale sa polepšil. ∗Doteraz som sa topil v telesných žiadostiach
∗ a stál som ďaleko od teba, ∗ Bože a Kráľu tvorstva, ∗ nemal som
nijakú nádej. ∗ Ježiš, mocný Spasiteľ našich duší, ※ pre svoje
veľké milosrdenstvo spas ma!

Keď sa obdivuhodný sMojžiš očistil pôstom, ∗ uvidel Boha,
po ktorom túžil. ∗ Podobne sa rozhorli aj ty, moja kajúca duša, ∗
a zbav sa každej nečistoty, ∗ aby si našla Pána ∗ plného dobroty
a lásky, ∗ čo ti odpustil ※ a zbavil ťa hriechu.
Alebo táto stichira:

Mojžiš, Bohu blízky muž, s pôstom očistený pozeral ∗ na
toho, ktorého vzýval horlivo. ∗ On nech teda slúži ako vzor ∗
tebe, moja duša pokorná. ∗ V deň zdržanlivosti ∗ ponáhľaj sa od
zla očistiť, ∗ aby si odteraz hľadela na Pána ※ odpúšťajúceho,
milujúceho ľudí, všemocného.
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6. hlas [podoben: Archánheľski vospojím; dielo Teodora Studitu]
Druhý týždeň pôstu radostne začnime, ∗ deň čo deň ho verne za-
chovávajme, bratia, ∗ urobme si ohnivý voz ∗ ako kedysi Tesban
Eliáš ∗ zo štyroch veľkých cností, ∗ ducha zbavme vášní a poz-
dvihnime, ∗ telo obrňme čistotou, ※ ponáhľajúc sa premôcť Ne-
priateľa.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: tamže

Veľký prokimen 8. hlasu Dal si:

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 8. hlas
Poďte, očisťme sa almužnami, ∗ pomáhajme chudobným,

∗ ale svoje dobré skutky nerozhlasujme, ∗ nech nevie ľavica, čo
koná pravica, ∗ aby ovocie almužny nepremrhala márnivosť, ∗
zato v skrytosti volajme k tomu, ktorý pozná aj to, čo je skryté:
∗ Otče, odpusť naše poklesky, ※ veď ty miluješ človeka. 2x

Mučeničník, 8. hlas [samopodoben: Múčenicy Hóspodni]
Mučeníci Pánovi, ∗ vy každé miesto posväcujete, ∗ každú cho-
robu uzdravujete, ∗ aj teraz sa prihovorte, prosíme,※ aby sa naše
duše zbavili úkladov Nepriateľa.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Nebesia ťa ospevujú,
∗Milostiplná, panenská Nevesta, ∗ a aj my oslavujeme tvoje ma-
terstvo, ∗ ktoré sa vymyká ľudskému poznaniu. ∗ Bohorodička,
zastaň sa nás, ※ aby naše duše dosiahli spásu.

Nasleduje Teraz prepustíš:
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Pondelok druhého týždňa
(po 1. pôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 8. hlas [podoben: Čto vás narečém]
K čomu ťa mám prirovnať, duša ľahkomyseľná, ∗ ktorá ne-

konáš dobré skutky, ∗ ale pri zlých vždy rada zotrvávaš? ∗ Súd
je predo dvermi, preto sa kajaj a posti, ∗ a venuj sa iba modlitbe,
∗ hlasno volaj k svojmu Vládcovi: ∗ Zhrešil som, prepáč mi, Mi-
losrdný ※ a daruj mi odpustenie.

Kriste, ktorýmášmore dobroty, ∗ vysušmoremojich zlých
hriechov, ∗ lebo ty si Boh bez-hriešny, ∗ a môjmu srdcu daruj
skrúšenosť, ∗ ktorá splaví prívaly nezriadenosti, ∗ aby som ospe-
voval a oslavoval ∗ tvoju nevýslovnú trpezlivosť, veľkodušný, ※
našich duší Dobrodinec.

8. hlas [podoben: Jéže drévle vo Edémi; dielo Teodora Studitu]
Bože, ty nás vedieš aj teraz cez tento čas , ∗ svoju milosť nám
udeľuješ, ∗ pri vstupe na dráhu druhého týždňa, ∗ ráč nám do-
priať, Pane, beh úspešný, ∗ ktorý prinesie nášmu telu i duši mi-
losť aj prílev síl, ∗ takže ťa pozdravíme, keď mužne dráhu pre-
konáme, ∗ aby sme v hlavný deň tvojho Vzkriesenia ∗ radostne
ovenčení, ※ teba bez prestania chválili.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Prokimen 1. hlas [23, 8. 1]: Pán silný a mocný. ∗ Pán mocný v boji.
Verš: Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.

Čítanie Gen 3,21–4, 7.
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Prokimen 6. hlas [Ž 24, 16. 1]: Zhliadni na mňa a zmiluj sa nado
mnou, ∗ lebo som sám a chudobný.
Verš: K tebe, Pane, dvihol som svoju dušu.

Čítanie Prís 3, 34–4, 22.

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 3. hlas
Duchovným pôstom sa poďme postiť, ∗ všetky uzly roz-

trhajme, ∗ utečme aj z hriešneho pohoršenia, ∗ odpusťme dlhy
bratom, ∗ aby aj nám boli odpustené naše poklesky ∗ a aby sme
mohli volať: ∗ Nech sa dvíha k tebe naša modlitba, ※ prijmi ju,
Pane, ako kadidlo. 2x

Mučeničník, 3. hlas Tvoji mučeníci, Pane, pevne vo viere
založení ∗ a zakotvení v nádeji ∗ skoncovali s krutovládou Ne-
priateľa, ∗ potom čo získali mučenícky veniec ※ spolu s Bezte-
lesnými za naše duše orodujú.

Sláva: I teraz: Bohorodičník Celkom nezabudni, Vládky-
ňa, na svojich úbožiakov, ∗ ale svojimi prosbami ∗ vykúp nás
z hrozby chystanej ∗ a nastávajúcej skazy. ∗ Vytrhni, Bohoro-
dička, svojich sluhov ※ z hnevu Pánovho.

Nasleduje Teraz prepustíš:
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Utorok druhého týždňa
(po 1. pôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 1. hlas [podoben: Prechváľniji múčenicy]
Na kríži si, Kriste, rozopäl ∗ svoje nepoškvrnené ruky, ∗

nimi si k sebe pritiahol sveta končiny. ∗ Preto volám k tebe: ∗
„Moju rozptýlenú myseľ k tebe pritiahni, ∗ lebo ju vášne vlečú
do zajatia, ∗ zato ma učiň spoločníkom tvojich strastí, ※ keď ma
celého očistí zdržanlivosť!“

Pôst kedysi Mládencov ∗ priviedol k mlčaniu, ∗ je napí-
sané, že sa stali ∗mocnejšími než ohnivé plamene. ∗ Preto, moja
duša pokorná, ∗ posti sa a zažni v sebe lásku Vládcovu, ∗ vďaka
nej môžeš uniknúť peklu hroziacemu※ a spáliť vášne zničujúce.

3. hlas [podoben: Dóbliji múčenicy] Radostný čas pôstu
prišiel, ∗ ktorý čistotou svetlu podobnou, ∗ úprim-nou láskou,
žiariacoumodlitbou, ∗ ako aj každou inou cnosťou bohato je pre-
niknutý. ∗ Preto radostne zvolajme: ∗ Najsvätejší Kristov Kríž! ∗
Ty si vyhnal pýchu života. ∗ Dožič všetkým klaňať sa ti s čistým
srdcom, ∗ daruj nám svoje zľutovanie ※ a veľké milosrdenstvo.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 6. hlas [Ž 27, 9. 1]: Spas ľud svoj, Pane, ∗ a požehnaj
svoje dedičstvo.
Verš: K tebe, Pane, zvolám, Bože môj.

Čítanie Gen 4, 8–15

98



TRIÓDION 2. týždeň

Prokimen 7. hlas [Ž 28, 11. 1b. d]: Pán dá silu svojmu ľudu, ∗ Pán
požehná svoj ľud pokojom.
Verš: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu
a česť.

Čítanie Prís 5, 1–15

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 3. hlas
Kriste, ukrižovaný telesne, ∗ ukrižuj so sebou aj nášho sta-

rého človeka! ∗ Tvoj bok prebodnutý kopijou ∗ zneškodnil hada,
ktorý ľudstvu nastrojil záhubu. ∗ Svojím strachom priklincuj
moju telesnosť, ∗ túžbou po tebe moju dušu zraň, ∗ aby som pri
pohľade na tvoje utrpenie ∗ čas pôstu zvládol v zdržanlivosti, ∗
nielen od jedla, ale aj od iných vstupných ciest hriechu. ∗ Tebe
obetujem skrúšenosť srdca a pokoru ducha ∗ za svoje doterajšie
hriechy. ※ Nich ma zbav, Priateľ človeka. 2x

Mučeničník, 3. hlas Kristovi proroci, apoštoli a mučeníci
∗ naučili sa ospevovať jednopodstatnú Trojicu, ∗ tým osvietili
národy blúdiace v temnotách, ※ ľudských synov urobili spoloč-
níkmi anjelov.

Sláva: I teraz: Krížový Bohorodičník, 3. hlas Keď si videla,
Nepoškvrnená, toho, ktorého si porodila, ∗ nariekala si a volala:
∗Moje dieťa Predrahé, ∗ kam sa podela žiara tvojej krásy, ※ kto-
rou si ozdobil ľudskú prirodzenosť?

Nasleduje Teraz prepustíš:
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Streda druhého týždňa
(po 1. pôstnej nedeli)

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 z triódy, 4 svätému z miney
Stichiry z triódy, 1. hlas

Na pôst duchovný ste sa, bratia, podujali, ∗ preto zakážte
svojmu jazyku rozprávať úlisne, ∗ ani nespôsobte bratov pád či
jeho pohoršenie. ∗ Zato rozžiarme slzami pokánia lampu svojej
duše ∗ a takto Krista oslovme: ∗ Odpusť nám naše poklesky, ※
lebo si priateľ človeka. 2x

Mučeničník, 1. hlas [podoben: Prechváľniji múčenicy] Naj-
chýrečnejší mučeníci, ∗ vás zem nezakryla, ∗ ale nebo vás prijalo,
∗ vám sa otvorili brány do raja, ∗ vy vstúpiac dnu ∗ ochutnali ste
zo stromu života. ∗ Prihovorte sa u Krista, ∗ aby našim dušiam
daroval ※ pokoj a veľké zmilovanie.

3. hlas [podoben: Vélija Krestá; dielo Jozefa Hymnografa] Na
prosby tvojich božských apoštolov, Pane, ∗ dožič nám dobre za-
vŕšiť pôstny čas ∗ v hlbokom sústredení myšlienok, ∗ lebo ty si
dobrý a milosrdný. ※ Daj, aby sme všetci teba ako zachránení
oslavovali.

Veľký a strašný bude, Kriste, tvoj príchod, ∗ pri ktorom
zasadneš, aby si vyniesol spravodlivý súd. ∗ Mňa odsúdeného
vtedy neodsúď, ∗ ale ušetri ma, ó Bože, ※ lebo rád prijímaš prí-
hovor svojich apoštolov.

6. hlas [podoben: Vsé otlóžše; dielo Teodora Studitu] Kristovi
apoštoli, s vy ste svetlá obyvateľom zeme, ∗ vy ste poklady bo-
hatšie ako celý svet, ∗ poklady obsahujúce veľmúdrosť poznania
nášho Boha. ∗ Zbavte pokušení tých, čo vás ospevujú, ∗ lebo veľa
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dosiahne váš svätý príhovor. ∗ Sprevádzajte nás celým časom
pôstu, ∗ aby sme ho prežili hrdinsky a pokojne, ∗ od každého zla
slobodní, ∗ aby sme pekne dospeli ku strastiam Kristovým ※ a
úprimne ho mohli ospevovať.
Potom 4 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohordičník tamže

Prokimen 6. hlas [Ž 31, 11. 1]: Zaplesajte v Pánovi a radujte sa,
spravodlivý, ∗ a chváľte sa ním, všetci čo máte srdce priame.
Verš: Blažení, ktorým sa odpustili neprávosti.

Čítanie Gen 4, 16–26

Prokimen 1. hlas [Ž 32, 22. 2]: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je
nad nami, ∗ ako dúfame v teba.
Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi, priamym patrí chvála.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 5, 15 – 6, 3a

NasledujeMoja modlitba:

Štvrtok druhého týždňa
(po 1. pôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3svätému z miney
Stichiry z triódy, 4. hlas [dielo Jozefa Hymnografa] Bok prebodnutý,
∗ telo na kríži zavesené ∗ to je prameň života môjho, ∗ ktorý
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by bol prepadol smrti ∗ pre hadovu zlobu a okúsenie plodu zo
stromu. ∗ Preto ťa oslavujem, Kriste, ∗ a prosím tvoje milosrden-
stvo. ∗ Urob ma ctiteľom tvojich strastí a tvojho Vzkriesenia, ※
aby som v oduševnení zdolal dráhu pôstu.

Zroneného bolesťou ∗ vykázal si prvého človeka zo záh-
rady raja, ∗ no utkaný ako človek a na dreve kríža ∗ prijímaš,
Spasiteľ, tento náš príbytok. ∗ Preto volám k tebe, Vykupiteľ: ∗
Vytrhni ma teraz z mojich bôľov, ∗ očisť ma pôstom aj pokáním
a slzami. ∗ Ježišu, najlepší na svete, ※ Spasiteľ našich duší.

5. hlas [podoben: Hóspodi pri Moyséji; dielo Teodora Studitu]
Pane, ospevujeme tvoj kríž životodarný. ∗ On dal v celom svete
životu vykvitnúť, ∗ lebo on smrť usmrtil, ∗ kríž ti aj teraz priná-
šame ako posolstvo. ∗ V týchto svätých dňoch, keď sa postíme,
nás posilňuj, ∗ daruj nám silu proti vášňam ∗ a víťazné znamenie
mieru, ※ pre množstvo tvojho zľutovania, Ľudomilný.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 4. hlas [Ž 35, 6. 7]: Pane, tvoje zľutovanie je na nebe-
siach ∗ a tvoja pravda siaha až po oblaky.
Verš: Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny; tvoje súdy – bez-
odná priepasť.

Čítanie Gen 5, 1–24

Prokimen 6. hlas [Ž 36, 34a. 1]: Očakávaj Pána a jeho cesty sa
pridŕžaj, ∗ on ťa vyvýši a budeš dedičom zeme.
Verš:Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu
neprávosť.

Čítanie Prísl 6, 3–20
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Veršové stichiry, 5. hlas
Keďže ste sa napriek Stvoriteľovmu príkazu nepostili ∗ a

jedli ste, prví ľudia, zo stromu poznania, ∗ zožali ste smrť za ne-
poslušnosť, ∗ o právo na strom života a slasti raja ste prišli. ∗
Zato my, verní, sa postime od prchavých pôžitkov ∗ aj od ska-
zonosných vášní, ∗ aby sme získali život z božského Kríža, ∗ aby
sme sa vrátili do vlasti s kajúcnym zločincom, ∗ nesúc si od Kri-
sta, nášho Boha, ※ veľké milosrdenstvo. 2x

Mučeničník, 5. hlas Všetkým pozemským ste opovrhli, ∗
smelo ste znášali bremená, ∗ od nádeje blaženstiev ste sa ne-
odchýlili, ∗ preto ste sa, chýrni mučeníci, ∗ stali dedičmi nebes-
kého Kráľovstva. ∗ Keďže vy máte slovo u ľudomilného Boha, ∗
vyproste svetu pokoj ※ a veľké zľutovanie našim dušiam.

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 5. hlas Baránka vte-
dy uvidela Ovečka na vlastné oči, ∗ ako sa ponáhľa na zabi-
tie, ∗ smelo išla za ním, ∗ takto ho oslovila: ∗ Kam sa poberáš,
Dieťa moje najsladšie? ∗ Prečo, trpezlivý Kriste, kráčaš po tejto
ceste bez odporu? ∗ Najdrahší Ježiš, bezhriešny a mnohomilos-
tivý Pane, ∗ dopraj slovo svojej služobnici! ∗Môj najdrahší Synu!
∗ Venuj mi svoj pohľad! ∗ Zmiluj sa mlčky nado mnou, najmi-
lostivejší Bože! ※ Ty darúvaš svetu veľké milosrdenstvo.

Nasleduje Teraz prepustíš:
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Piatok druhého týždňa
(pred 2. zádušnou sobotou)

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 2 z triódy, 4 martyriká, 4 svätému z
miney
Stichiry z triódy, 4. hlas Teraz je veľmi vhodný čas, ∗ teraz je
deň spásy. ∗ Vo svojom nesmiernommilosrdenstve, Pane, ∗ ujmi
sa mojej duše ∗ a zmierni ťarchu mojich neprávostí, ※ ty jediný
Priateľ človeka. 2x
Potom 4 mučeničníky cyklického hlasu
Potom 4 stichiry svätému z miney
Sláva: Zádušník cyklického hlasu
I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Prokimen 4. hlas [Ž 39, 12. 1–2]: Tvoje zľutovanie, Pane, a tvoja
pravda ∗ nech mi vždy pomáhajú.
Verš: Čakal som, čakal na Pána, on sa ku mne sklonil a vyslyšal
moju modlitbu.

Čítanie Gn 5, 32 – 6, 8

Prokimen 6. hlas [Ž 40, 5. 2]: Riekol som: Pane, zmiluj sa nado
mnou, ∗ uzdrav moju dušu.
Verš: Blažený, kto pamätá na bedára a núdzneho.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 6, 20 – 7, 1

NasledujeMoja modlitba:
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Druhá pôstna nedeľa
(Pamiatka nášho otca Gregora Palamu)

Veľká večiereň v sobotu večer
1. katizma

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 cyklického hlasu, 4 svätému

Stichiry svätému, 2. hlas [podoben: Kíimi pochváľnymi]
Akými pochvalnými piesňami ∗ máme ospievať hierar-

chu? ∗ Poľnicu bohoslovia, ∗ oheň chrliace ústa milosti, ∗ cti-
hodný príbytok Ducha; ∗ neotrasiteľný stĺp cirkvi ∗ veľké ja-
sanie celej zeme; ∗ rieku veľmúdrosti, ∗ svetelný lampáš, jasnú
hviezdu, ※ ktorá osvecuje tvorstvo.DP 2x

Akými kvetmi piesní hymnických ∗máme ovenčiť hierar-
chu? ∗ Obrancu zbožnosti, ∗ protivníka bezbožnosti, ∗ vrúcneho
predstaviteľa viery; ∗ veľkého sprievodcu a učiteľa, ∗ ľúbozvučnú
lýru Ducha; ∗ zlatom skvejúci sa jazyk, ∗ prekypujúci prameň,
prúdy uzdravenia pre veriacich, ※ veľkého a obdivuhodného
Gregora.DP

Akými perami, my zrodení zo zeme, ∗ máme chváliť hie-
rarchu? ∗ Učiteľa cirkvi, ∗ zvestovateľa božského svetla, ∗ ne-
beského zasvätenca Trojice; ∗ veľkú ozdobu mníchov, ∗ ktorý
zažiaril skutkami a nazeraním; ∗ chválu Solúna, ∗ ktorý má za
spoluobčana na nebesiach Myrotočivého, ※ božského a zázrač-
ného Demetera.DP

Sláva: 6. hlas Prepodobný, trojblažený, najsvätejší Otče, ∗
dobrý pastier, učeník Krista, najvyššieho pastiera, ∗ ty si položil
dušu za svoje ovce. ∗ Preto ty sám teraz, otče náš, bohonosný
Gregor, ∗ vypros od neho svojimimodlitbami※ aby nám daroval
veľké zmilovanie.DP
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I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Veľký prokimen 6. hlasu Pán kraľuje:

Veršové stichiry cyklického hlasu
Sláva: 8. hlas Tvoj jazyk náhliaci sa vyučovať ∗ v ušiach

sŕdc sa ozýva ∗ a vlažné duše prebúdza; ∗ vďaka tvojim slo-
vám bohozvučným ∗ nachádzame rebrík, ∗ ktorý sa vznáša od
zeme k Bohu. ∗ Preto, Gregor, zázrak solúnsky, ∗ neprestajne sa
modli ku Kristovi, ∗ aby osvietil božským svetlom ※ tých, čo ťa
uctievajú.DP

I teraz: Bohorodičník, 8. hlas [z nedeľného cyklu] Panna, Ne-
vesta nedotknutá: (str. 220)

Nasleduje Teraz prepustíš:

Tropáre: Najprv nedeľný tropár hlasu
Sláva: 8. hlas Žiara pravej viery, opora cirkvi a jej učiteľ,

∗ krása mníchov nezdolateľný obranca teológov, ∗ Gregor Divo-
tvorca, pýcha Solúna, hlásateľ milosti, ※ modli sa ustavične, za
spásu našich duší.DP

I teraz: Bohorodičník, 8. hlas [z nedeľného cyklu] Pre nás
z Panny narodený: (str. 221)
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Večiereň v nedeľu večer

NaPane, volám: 10 stichír: 4 kajúcne cyklického hlasu, 3 z triódy,
3 svätému z miney
Najprv 4 kajúcne stichiry cyklického hlasu

Stichiry z triódy, 8. hlas
Za nespočetné priestupky očakávam tresty nespočetné: ∗

škrípanie zubami a plač neutíšiteľný, ∗ oheň pekla i temnotu
a priepasť bezodnú. ∗ Sudca najspravodlivejší! ∗ Daruj mi slzy,
aby som získal odpustenie ∗ a vyslobodenie zo svojej zloby. ∗
Preto sa postím a k tebe volám: ∗ Vládca Kriste, zľutuj sa nado
mnou ※ pre svoje veľké a bohaté milosrdenstvo.

Mňa zablúdeného ∗ na horách strašných priestupkov ∗ vy-
hľadaj, Slovo, a k sebe privolaj, ∗ zlé obyčaje ďaleko zažeň z môj-
ho myslenia, ∗ umŕtveného znova vráť životu ∗ a dôkladne očisť
pôstom, ∗ keď v ustavičnom plači volám a hovorím: ∗ Vládca
Kriste, zľutuj sa nado mnou ※ pre svoje veľké a bohaté milosr-
denstvo.

Tretí týždeň pôstu začínajúc, ∗ oslávme, veriaci, ctihodnú
Trojicu, ∗ nadchádzajúcimi dňami napredujme radostne. ∗ Nech
vášne tela v našich dušiach uvädnú, ∗ no božské kvety zožnime ∗
a upleťme si z nich vence pre Pánov deň, ∗ aby sme všetci Krista
víťaza ※ ospevovali takto ovenčení.
Potom 3 stichiry svätému z miney.
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Veľký prokimen 8. hlasu Neodvráť:

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:
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Veršové stichiry, 8. hlas
Vypľul som tú uzdu, ktorú kladie otec, ∗ také vrtošivé bolo

moje zmýšľanie, ∗ hriešnymi úvahami som sa stotožnil s dobyt-
kom, ∗ celý svoj život som vyplytval márnotratne, ∗ ach ja ne-
šťastník! ∗ Opustil som pokrm, čo srdce posilňuje, ∗ sýtil som sa
slasťou chvíľkovou. ∗Ale ty, dobrý Otče, ∗ nezatvor predo mnou
ľudomilné milosrdenstvo, ∗ ale otvor mi jeho bránu a prijmi ma
∗ ako syna zblúdeného ※ a zachráň ma. 2x

Mučeničník, 8. hlas [samopodoben: Múčenicy Hóspodni]
Mučeníci Pánovi, ∗ vy každé miesto posväcujete, ∗ každú cho-
robu uzdravujete, ∗ aj teraz sa prihovorte, prosíme,※ aby sa naše
duše zbavili úkladov Nepriateľa.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Nebesia ťa ospevujú,
∗Milostiplná, panenská Nevesta, ∗ a aj my oslavujeme tvoje ma-
terstvo, ∗ ktoré sa vymyká ľudskému poznaniu. ∗ Bohorodička,
zastaň sa nás, ※ aby naše duše dosiahli spásu.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Pondelok tretieho týždňa
(po 2. pôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z Triódy, 1. hlas [podoben: Prechváľniji múčenicy]
Po pôste duše zatúžme, ∗ ktorý v súčinnosti s Duchom ∗

aj najťažšie vášne umára ∗ a dáva silu konať skutky nábožné, ∗
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našu myseľ k nebu opäť upriamuje ∗ a odpustenie toho, v čom
sme sa prehrešili, ∗ sprostredkúva ako dar ※ od Boha milosrd-
ného.

Celý svoj život som hanebne ∗ so smilnicami premrhal ja
nešťastník ∗ ako márnotratný syn, ∗ kričím zdeptaný výčitkami
svedomia: ∗ „Otče nebeský, zhrešil som! ∗ Zľutuj sa, zachráň ma,
len ma neodsoť, ∗ hoci som sám tak veľmi vzdialil od teba, ※
teraz žobrem a som odkázaný na nábožné skutky.

3. hlas [dielo Teodorovo] Poďte všetci s cimbalmi a spevom
žalmov, ∗ hlasito privítajme vznešenú zdržanlivosť, ∗ v nej to-
tiž hada arcizloducha duchovne rozmliaždime. ∗ Preto smelo
oslovme Krista: ∗ „Dopraj nám, Spasiteľ, aby sme bez odsúde-
nia hľadeli ∗ na tvoj presvätý kríž a jemu sa klaňali, ※ sláviac
sviatok spevom žalmov a hymnov.
Potom 3 stichiry svätému z miney.
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Prokimen 4. hlas [Ž 43, 9. 1]: V Bohu sa budeme chváliť celý deň
∗ a naveky budeme velebiť tvoje meno.
Verš: Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám rozprá-
vali.

Čítanie Gen 6, 9b–22

Prokimen 6. hlas [Ž 44, 18. 2a]: Na tvoje meno budem pamätať ∗
vo všetkých pokoleniach.
Verš: Moje srdce prekypuje krásnymi slovami.

Čítanie Prís 8, 1–21

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:
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Veršové stichiry, 2. hlas
Dobrý otče, o všetko, čo si ty mne dal, ∗ nerozumnosť ma

obrala. ∗ Odišiel som ďaleko od teba, ∗ cudzincovi som otročil,
∗ pásol som odporné zvieratá, ∗ ich krmivom som seba sýtil. ∗
Preto som pribehol ku tebe, ∗ lebo poznám tvoje milosrdenstvo.
∗ Zakry moju nahotu ※ a zachráň ma vo svojej ľudomilnosti. 2x

Mučeničník, 2. hlas Svätí mučeníci sa za nás prihovárajú ∗
a ospevujú Krista, ∗ tým sa každé naše blúdenie končí, ※ vierou
sa zachraňuje ľudský rod.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 2. hlas Z tvojich útrob pa-
nenských ∗ zažiarilo svetlo celému svetu: ∗ Slovo skrze slovo. ∗
Jeho pros vznešená Presvätá Panna ∗ aby naše duše vytrhol ※
z osídiel nepriateľa.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Utorok tretieho týždňa
(po 2. pôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney
Stichiry z triódy, 3. hlas

Pane, svojím krížom si zničil klamára, ∗ z jeho mámenia
ma vysloboď, ∗ lebo hreším a dávam sa oklamať, ∗ očisť ma pôs-
tom a daj, aby som plnil tvoju vôľu, ∗ aby som hľadel, Vládca, ※
radostne na tvoje vznešené utrpenie.
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Doráňaný, Pane, mečom pôžitku, ∗ celý som bol hrozne
dokaličený. ∗ Vylieč a oživ moju dušu skrúšenú ∗ ty, ktorý si
bol kopijou poranený, ∗ vylieč aj tých, ktorých zranila strela ne-
priateľa, ∗ lebo ty si Záchranca, ※ a urob ma spoločníkom tvojho
vznešeného utrpenia.

2. hlas Pôstom duše osvietené, ∗ učiň, Pane, hodnými v ra-
dosti ∗ a bez odsúdenia hľadieť na tvoj Kríž ∗ a klaňať sa mu
v úžase. ∗ On totiž vrhá svetlo na tvoje dobrovoľné utrpenie. ∗
Priaznivo na nás pozeraj, ※ lebo si Priateľ človeka.
Potom stichiry svätému z triódy
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 3. hlas [Ž 47, 2. 9b–c]: Veľký je Pán ∗ a hoden každej
chvály ∗ v meste nášho Boha.
Verš: V meste Pána zástupov, v meste nášho Boha.

Čítanie Gen 7, 1–5

Prokimen 2. hlas [Ž 48, 4. 2]: Moje ústa hovoria múdrosť ∗ a moje
srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

Čítanie Prís 8, 32 – 9, 11

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 2. hlas
K tebe, Stvoriteľ, si dovoľujem hlásiť sa ako k otcovi ∗ ja

pozemšťan, ktorý mám účasť na tvojom obraze, ∗ keby som sa
len neprevinil proti adopcii, ∗ lebo som žil márnotratne, ∗ na
tvoje dary som zabudol ∗ a premrhal to, čo sommal v hojnosti. ∗
Nezavrhnima ty, ktorému sa zaľúbilo ∗ v Jednorodenom Synovi,
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∗ ktorý za mňa kríž a smrť fyzicky podstúpil, ∗ ale mňa polepšil,
※ svojím ma urob, Ľudomilný. 2x

Mučeničník, 2. hlas Zborymučeníkov sa vzopreli tyranom
so slovami ∗ „My slúžime ako vojaci Kráľovi mocností, ∗ hoci ste
nás vydali ohňu a mučidlám, ※ nezriekneme sa moci Trojice.“

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 2. hlas Keď ťa, Spa-
siteľ, život všetkých, na drevo ∗ pribil národ bez zákona, ∗ vtedy
pri tebe stála užalostená ∗ tvoja prečistá ovečka a svätá Matka.
∗ Plačúcky hovorila: Moje dieťa najsladšie, ∗ svetlo mojich očí!
Beda! ∗ Ako si strpel, aby ťa pribili na drevo medzi lotrami? ※
Veď ty si ten, kto zavesil zem na vodách!

Nasleduje Teraz prepustíš:

Streda tretieho týždňa
(po 2. pôstnej nedeli)

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 z triódy, 4 svätému z miney
Stichiry z miney, 4. hlas

Márnotratne som vyplytval bohatstvo po otcovi ∗ a ostal
som opustený, ∗ býval som v kraji naničhodníkov, ∗ svojou hlú-
posťou som sa stal podobným nerozumnému dobytku, ∗ obral
som sa celkom o Božiu milosť. ∗ Preto som sa vrátil a prosím
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teba, svojho milosrdného a súcitného Otca: ∗ Zhrešil som, Bože,
prijmi ma ako kajúcnika ※ a zmiluj sa nado mnou. 2x

Mučeničník, 4. hlas Mučeníci Pánovi, ∗ z vás sa stali svä-
tyne ducha, ∗ duchovné sebažertvy, ∗ dokonalé Božie divy, ∗
Boha poznajúce a Bohu známe ovečky, ∗ medzi ktoré nikdy do
košiara nevtrhli vlci. ∗ Proste ho, aby s vami aj nás pásol ※ pri
občerstvujúcej vode.

6. hlas [podoben: Vsé otlóžše; dielo Jozef Hymnografa] Lúče
slnka duchovného: s tak ste zažiarili, apoštoli, priami Boží sved-
kovia. ∗ Vyproste aj našim dušiam osvietenie, ∗ zbavte nás
chmúrnej temravy vášní, ∗ vyproste, aby sme uzreli deň spa-
senia, ∗ aby sme si očistili srdcia úpenlivými prosbami, ∗ potom
čo ich Zlý doráňal. ∗Ako vierou zachránení vás chceme stále uc-
tievať, ∗ pretože svojím veľmúdrym posolstvom ※ priviedli ste
celý svet k spáse.

V kraji zloby som sa usídlil, ∗ tam som ja márnotratník
zle premárnil bohatstvo, ∗ ktoré si mi daroval, milosrdný Otče,
∗morí ma hlad po činoch šľachetných, ∗ hľa, odel som sa do ne-
hanebných priestupkov, ∗ stojím bez milosti, celkom obnažený,
∗ preto hlasno volám na teba: ∗ Zhrešil som, no poznám tvoju
dobrotu. ∗ Prijmi ma, súcitný Kriste, ∗ ako jedného zo svojich
nádenníkov, ∗ na prosby svojich apoštolov, ※ ktorí ťa tak milo-
vali.

6. hlas [podoben: Odesnúju Spása; dielo Teodora Studitu] Spa-
siteľovi apoštoli, ∗ vy ste svetlá celého sveta, ∗ zveľaďovatelia a
ochrancovia Božej slávy, ∗ rozprávači o nebi, ∗ ozdobení hviez-
dami zázrakov ∗ i divmi úžasných uzdravení, ∗ neustále pred-
nášajte Pánovi prosby za nás ∗ ako vôňu lahodnú, ∗ aby prijal
naše modlitby ∗ a dožičil nám všetkým hľadieť na životodarný
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Kríž, ∗ úctivo s bázňou ho pobozkať. ∗ Pri poklone tvojmu Krížu,
Spasiteľ, ∗ zošli nám svoje zľutovanie, ※ lebo ty miluješ človeka.
Potom 4 stichiry svätému z miney.
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Prokimen 4. hlas [Ž 51, 10b–c. 3]: Úfal som v Božie zľutovanie ∗
navždy a na veky vekov.
Verš: Prečo sa vystatuješ zlobou, silák, neprávosťou celý deň?

Čítanie Gen 7, 6–9

Prokimen 4. hlas [Ž 52, 7b. 2]: Keď Pán skoncuje so zajatím svojho
ľudu, ∗ Jakub zajasá a poteší sa Izrael.
Verš: Blázon si v srdci povedal: „Boha niet!“

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 9, 12–18

NasledujeMoja modlitba:

Štvrtok tretieho týždňa
(po 2. pôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 5. hlas [podoben: Rádujsia]
Spasiteľ, s ty si pravá sladkosť, ∗ ty si osladil vody Meríby

kedysi najtrpkejšie ∗ vtedy, keď si vytvoril podobu tvojho bož-
ského Kríža, ∗ nechal si sa naň pribiť, Bezhriešny, ⊛ dal si sa
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žlčou napájať a bok prebodnúť, ∗ odtiaľ vytiekla Krv a Voda, ∗
prameň odpustenia všetkým, ∗ do smrteľnej hmoty na jej nové
stvárnenie.⊛ Preto oslavujúc tvoje nevýslovné zľutovanie, ∗ po-
korne voláme: Daruj nám, Pane, v čase tohto pôstu ∗ bázeň pred
tebou a prepáčenie pokleskov ※ aj veľké zľutovanie.

Slovo s na Kríži vystreté, ∗ keďže ty zhromažďuješ aj to,
čo je veľmi ďaleko od teba, ∗ zodvihni z hnoja vášní moje myš-
lienky, ∗ obohať ma rozmanitými cnosťami,⊛ daruj môjmu srd-
cu ∗ najčistejšiu bázeň pred tebou ∗ a mojej duši dokonalú lásku,
∗ ktorá ma oddelí od lásky k telu, ⊛ aby som zdržanlivosťou,
prosbami a modlitbou ∗ v budúcich dňoch našiel tvoje zaľúbe-
nie ∗ a uzrel žiarivý deň tvojho Vzkriesenia, ※ prijímajúc veľké
zľutovanie.

1. hlas [podoben: Óblak ťa svíta] Keď tretí týždeň ctihod-
ného pôstu, ∗ Kriste, Slovo, prejdeme, ∗ dožič nám uvidieť drevo
tvojho kríža život nosiace, ∗ a v úcte sa mu klaňať, ∗ aj spievať
dôstojne a oslavovať tvoju moc, ∗ ospevovať tvoje strasti, ∗ po-
náhľať sa k tvojmu slávnemu a čisto svätému zmŕtvychvstaniu,
∗ k Pasche tajomnej, ※ vďaka ktorej sa Adam vrátil do raja.
Potom 3 stichiry svätému z miney.
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 6. hlas [Ž 55, 2a. 3a]: Zmiluj sa nado mnou, Bože, ∗ veď
šliape po mne človek.
Verš: Moji nepriatelia po mne šliapu deň čo deň.

Čítanie Gen 7, 11 – 8, 3

Prokimen 7. hlas [Ž 56, 2]: Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa
nado mnou, ∗ lebo v teba dúfa moja duša.

115



3. týždeň TRIÓDION

Verš: V tôni tvojich krídel budem dúfať, kým sa nepomie neprá-
vosť.

Čítanie Prís 10, 1–22

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 6. hlas
Na dreve kríža visiac, Kriste Bože, život všetkých, ∗ oživ

moju dušu pádmi usmrtenú, ∗ Dobrý Pastier, nedovoľ, ∗ aby
navždy zahynula tvoja ovečka. ∗ Odchýlil som sa od tvojich pri-
kázaní, ∗ bohatstvo bezhriešnosti, ktorým sima obdaroval, ∗ pre-
mrhal som, keď som si zvolil záľubu v hriechu, ∗môj poblúdený
spôsob životama priviedol do skazy a zhnusenia. ∗Ale tyma ob-
nov tým, že ma pritiahneš k pokániu, ※ jediný mnohomilostivý.
2x

Mučeničník, 6. hlas Tvoji mučeníci, Pane, ∗ nezapreli ťa, ∗
neodvrátili sa od tvojich prikázaní. ※ Na ich príhovor zmiluj sa
nad nami.

Sláva: I teraz:Krížový bohorodičník, 6. hlas Keď ťa, Kriste,
uvidela ukrižovaného ∗ tá, ktorá ťa pod srdcom nosila, ∗ zvolala:
Čo to vidím? ∗ Aké zvláštne tajomstvo, Synu môj! ∗ Akože zo-
mieraš telom visiac na dreve? ※ Veď ty si Ručiteľ života.

Nasleduje Teraz prepustíš:
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Piatok tretieho týždňa
(pred 3. zádušnou sobotou)

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 2 z triódy, 4 martyriká cyklického
hlasu, 4 svätému z miney
Stichira z triódy, 7. hlas

Ako márnotratný syn som sa, Pane, odvrátil od tvojej
priazne, ∗ keď som však premrhal bohatstvo zo štedrosti tvo-
jej, ∗ rozhodol som sa opäť bežať k tebe, Milosrdný, ∗ a hlasito
ťa prosiť: ※ Zhrešil som, Bože, zmiluj sa nado mnou. 2x
Potom 4 mučeničníky cyklického hlasu.
Nakoniec 4 stichiry svetému z miney.
Sláva: Zádušník cyklického hlasu
I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Prokimen 4. hlas [Ž 59, 13b. 3]: Pomôž nám dostať sa z útlaku, ∗
veď márna je ľudská záchrana.
Verš: Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal; rozhneval si sa,
ale zľutoval si sa nad nami.

Čítanie Gen 8, 4–21

Prokimen 6. hlas [Ž 60, 2. 9a]: Vypočuj, Bože, moju prosbu, ∗
všimni si moju modlitbu.
Verš: Tak budem ospevovať tvoje meno naveky.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 10, 31 – 11, 12
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NasledujeMoja modlitba:

Tretia pôstna nedeľa
(Krížupoklonná)

Veľká večiereň v sobotu večer
1. katizma

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 cyklického hlasu, 4 z triódy

Stichiry z triódy, 5. hlas [podoben: Rádujsia]
Rozožiar s jasné blesky, Kríž Pánov, ∗ srdcia ctiteľov oslň

svojou milosťou, ∗ lebo tebe sa klaňajú ∗ v prejavoch nábožnej
úcty.⊛ Ty si najmocnejšia nádej celého sveta, ∗ skrze teba pasca
smrti zanikla ∗ a odstránené boli slzy zúfalstva, ∗ ale my sme boli
uvedení do večnej radosti. ⊛ Ukáž nám svoju nádheru a krásu,
∗ za zdržanlivosť sa svojim služobníkom odmeň, ∗ lebo ťa verne
prosia o ochranu ※ a o veľké milosrdenstvo.

Raduj sa, s Kríž životodarný, ∗ nádherný raj Cirkvi, ∗ ne-
zničiteľné drevo stromu, ∗ z ktorého nám vyrástol pôžitok več-
nej slávy. ⊛ Ty zaháňaš pluky démonov, ∗ zato anjelské pluky
sa veselia, ∗ zhromaždenia veriacich oslavujú ∗ teba, zbraň ne-
premožiteľnú, ⊛ opevnenie nezdolateľné, víťazstvo vládcov, ∗
ozdobu kňazov. ∗ Teraz nás priblíž ku Kristovmu utrpeniu ※
a k jeho Vzkrieseniu.
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Raduj sa, s Kríž životodarný, ∗ nezdolateľná trofej zbož-
nosti, ∗ brána do raja, ∗ pevnosť verných, hradba Cirkvi.⊛ Skrze
teba zmizla kliatba, ∗moc smrti vyšla naprázdno, ∗ zato my sme
sa od zeme k nebesám vzniesli. ∗ Zbraň nepremožiteľná, ⊛ zde-
senie modiel, sláva mučeníkov, ∗ skutočné zdokonalenie vyzná-
vačov, ∗ záchranný prístav, ※ ktorý darúvaš svetu veľké milosr-
denstvo.

Poďte sem, s dvojica prvých ľudí, ∗ vy ste zavrhli spoje-
nie s nebom ∗ oklamaní závisťou nepriateľa, ∗ okúsili ste trpkú
rozkoš ovocia stromu. ⊛ Hľa, teraz k vám prichádza ∗ Strom
najvyššej úcty hodný, ∗ bežte, radostne ho objímajte ∗ a volajte
s vierou: ⊛ Ó Kríž najctihodnejší, ty si sa nás ujal, ∗ vďaka tebe
sme získali plod nezničiteľnosti, ∗ od teba sme prijali voľakedajší
raj bezpečne ※ a veľké milosrdenstvo.

Sláva: 3. hlas Dobrovoľné ukrižovanie si prijal, Kriste
Bože, ∗ aby si ľudskému rodu zabezpečil všeobecné vzkriesenie,
∗ svoje prsty si nechal červeňou krvi nasiaknuť, ∗ keď si nám ako
Kráľ milujúci ľudí ∗ drevom Kríža podpisoval odpustenie. ∗ Po-
zri na nás v terajších nebezpečenstvách, ∗ keď nám znova hrozí
odlúčenie od teba, ∗ zľutuj sa nad nami, jediný Dlhotrpezlivý, ∗
svojmu ľudu pomôž z útrap zasa vstať, ∗ pusť sa do boja s tými,
čo nás sužujú vojnami, ※ lebo ty si Všemocný.
I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Veľký prokimen 6. hlasu Pán kraľuje:

Veršové stichiry cyklického hlasu
Sláva: I teraz: 4. hlas Ty si bol, Pane, spojencom mier-

neho Dávida ∗ a pomohol si mu zdolať cudzieho votrelca. ∗ Aj
našim verným vládcom stoj po boku, ∗ zbraňou Kríža zraz na-
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šich nepriateľov. ∗ Ukáž, Milosrdný, na nás svoju dávnu dobro-
tivosť, ∗ nech pochopia aj oni, že ty si Boh, ∗ nám, v teba dú-
fajúcim, dožič víťazstvo. ∗ Na zvyčajný príhovor tvojej Matky
Prečistej, ※ daruj nám veľké milosrdenstvo.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Tropáre: Najprv nedeľný tropár hlasu
Sláva: 1. hlas Spas ľud svoj, Pane, ∗ a požehnaj svoje de-

dičstvo. ∗ Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi ※ a svoj
ľud ochraňuj svätým Krížom.HS

I teraz: Bohorodičník, 1. hlas Prečistá Panna, vo chvíli,
keď ti Gabriel zvestoval svoje „Raduj sa“, ∗ v tebe ako vo svätos-
tánku Vládca tvorstva stal sa človekom, ∗ tak ako to predpovedal
i spravodlivý Dávid. ∗ Tvoje vnútro nad nebesia rozšíril, ∗ keď
si pod strdcom nosila svojho Stvoriteľa. ∗ Sláva tomu, ktorý do
tvojho lona zostúpil. ∗ Sláva narodenému z teba. ※ Sláva Spasi-
teľovi za naše vykúpenie.VNS

Večiereň v nedeľu večer

Na Pane, volám: 10 stichír: 4 cyklického hlasu, 3 z triódy, 3 svä-
tému z miney
Najprv 4 kajúcne stichiry cyklického hlasu
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Stichiry z triódy, 8. hlas [podoben: Hóspodi, ášče i sudílišču]
Keď si svoje dlane dobrovoľne vystrel na kríži, ∗ urob nás,

Pane, hodnými, ∗ aby sme sa mu v skrúšenosti srdca klaňali, ∗
dobre osvietení pôstmi a modlitbami ∗ aj odriekaním a dobrými
skutkami, ※ lebo si dobrý a človeka miluješ.

Pane, mojich hriechov je záplava, ∗ preto vo svojom veľ-
kom zľutovaní ∗ zotri ich, Ľútostivý, ∗ urob ma hodným v čistote
srdca na tvoj Kríž hľadieť ∗ a v nadchádzajúcom týždni odrieka-
nia ten kríž bozkávať, ※ lebo človeka miluješ.

3. hlas Div väčší než všetky divy! ∗ Vidíme drevo, na
ktorom bol Kristus telesne ukrižovaný, ∗ vesmír sa mu klania
a volá osvietený: ∗ „Ó aká účinná je sila Kríža! ∗ Stačí naň pozrieť
a horia démoni, ∗ jeho obraz ich do tla spaľuje.“ ∗ Blahorečím ti,
Strom nepoškvrnený, ∗ teba si ctím a tebe sa v bázni klaniam, ∗
oslavujem Boha, ktorý mi skrze teba daroval ※ život bez konca.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Veľký prokimen 8. hlasu Dal si:

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 8. hlas
Pozdvihnúť svoj zrak k nebesám ∗ neodvažujem sa ja úb-

ohý, ∗ pretože som konal skutky zlé, ∗ ale ako mýtnik volám
a vzdychám: ∗ „Bože, buď milostivý mne hriešnemu! ∗ Zbav ma
farizejskej pretvárky, ※ veď ty jediný si Milosrdný. 2x

Mučeničník, 8. hlas [samopodoben: Múčenicy Hóspodni]
Mučeníci Pánovi, ∗ vy každé miesto posväcujete, ∗ každú cho-
robu uzdravujete, ∗ aj teraz sa prihovorte, prosíme,※ aby sa naše
duše zbavili úkladov Nepriateľa.
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Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Nebesá ťa ospevujú,
∗Milostiplná, panenská Nevesta, ∗ a aj my oslavujeme tvoje ma-
terstvo, ∗ ktoré sa vymyká ľudskému poznaniu. ∗ Bohorodička,
zastaň sa nás, ※ aby naše duše dosiahli spásu.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Pondelok štvrtého týždňa
(po Krížupoklonnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 8. hlas [podoben: Čto vás narečém]
Cez stred dní zdržanlivosti ∗ prechádzame dnes vďaka sile

Kríža, ∗ v ňom, ktorý bol povýšený uprostred zeme, ∗ oslavu-
jeme mocného Boha a Spasiteľa. ∗ Prosme: Vládca, dožič nám
pozerať ∗ na tvoje strasti aj na ctihodné Vzkriesenie, ∗ daruj nám
zľutovanie ※ a veľké milosrdenstvo.

Vášne tela pokorme ∗ tým, že sa zriekneme pokrmov ∗
a odvrátime sa od pôžitkov, ∗ zato drevo Kríža verne bozká-
vajme, ∗ veď jasne si zasluhuje poklonu, ∗ lebo všetkých po-
sväcuje Božou milosťou. ∗ Pozdravme Pána: Tebe, Milosrdný,
ďakujeme, ※ lebo krížom si zachránil naše duše.

[dielo Teodorovo] Tvojmu Krížu sa teraz klaniame, ∗ volajme:
Raduj sa, strom života, ∗ raduj sa, sväté žezlo Kristovo, ∗ raduj sa,
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nebeská sláva smrteľníkov, ∗ raduj sa, hrdosť veriacich, ∗ raduj
sa, mocnárstvo viery, ∗ raduj sa, zbraň nepremožiteľná, ∗ raduj
sa, odohnanie nepriateľov, ∗ raduj sa, žiara svetlosti a sveta zá-
chrana, ∗ raduj sa, veľká sláva mučeníkov, ∗ raduj sa, sila spra-
vodlivých, ∗ raduj sa, svetlosť anjelov, ※ raduj sa, Najvzneše-
nejší.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Prokimen 6. hlas [Ž 63, 2a. b]: Vypočuj, Bože, môj hlas, ∗ keď sa
modlím k tebe.
Verš: Pred strachom z nepriateľa zachráň moju dušu.

Čítanie Gen 8, 21 – 9, 7

Prokimen 6. hlas [Ž 64, 6. 2]: Vyslyš nás, Bože, naša spása, ∗ nádej
všetkých od končín zeme i na ďalekom mori.
Verš: Tebe, Bože, patrí pieseň na Sione, tebe treba plniť sľuby v
Jeruzaleme.

Čítanie Prís 11, 19 – 12, 6

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 8. hlas
Namyslený farizej ∗ pohoršoval sa a stal sa odporným, ∗

naproti tomumýtnik bol pokorný, ∗modlil sa mlčky a bol ospra-
vedlnený. ∗ Rozdiel medzi nimi si osvoj, duša moja, ∗ zvoľ si po-
níženosť a pokor sa , ∗ lebo Kristus pokorným prisľúbil, ∗ pretože
je milosrdný, ※ že im udelí milosť. 2x

Mučeničník, 8. hlas [podoben: Múčenicy Hóspodni] Muče-
níci Pánovi, ∗ vyproste nám od Boha ∗ a vyžiadajte pre naše duše
veľa zľutovania ※ a uzmierenie po množstve našich pádov.
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Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Panna, pod tvoju
ochranu sa ja utiekam, ∗ viem, že iba tak sa zachránim. ※ Ty,
čistá, pomôž mi, lebo to je v tvojej moci.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Utorok štvrtého týždňa
(po Krížupoklonnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 6 z triódy, minea sa vynecháva

Stichiry z triódy, 6. hlas [podoben: Vsé otlóžše]
Uprostred zeme s zo súcitu Kríž amuky podstúpiac, ∗ všet-

kých si z vášní vyslobodil a vykúpenie daroval. ∗ Stred veľkého
pôstu je dnešný deň, ∗ preto sa poďme krížu pokloniť ∗ a ra-
dostne ho bozkajme. ∗ Aby sme osvietení božskými cnosťami ∗
všetci boli uznaní za hodných ∗ uvidieť tvoje utrpenie a životo-
darné Vzkriesenie, ※ Božie Slovo, jediný nekonečne milosrdný.

Na kríži rozpätý s zomrel si, Pane veľmi trpezlivý. ∗ Teba
kopijou prebodli, ∗ tebe žlč piť dávali, ∗ hoci si pánom nad vo-
dami Meríby ∗ a Mojžišovou rukou si ich zmenil na sladké. ∗
Preto pri pohľade na teba prosím strachom premknutý: ∗ Trpké
strasti z môjho zmýšľania vyobcuj, ∗ oslaď môj rozum medom
pokánia ∗ a uznaj ma za ctiteľa ※ tvojho úcty hodného utrpenia.
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1. hlas [podoben: Íže drévle s Moyséom] Ten kríž, čo ke-
dysi Mojžiš svojimi dlaňami ∗ v predobraze vytvoril a premohol
Amaleka, ∗ dnes ako veľký kríž, ľudia, vlastnými očami vidíme,
∗ pred nami položený. ∗ Úctivo sa ho preto dotknime ∗ s čistou
mysľou i čistými perami. ∗ Na kríži bol Kristus vyvýšený, ∗ ním
smrť usmrtil. ∗ Tej milosti všetci hodnými učinení ∗ ospevujme
Spasiteľa sveta piesňami vnuknutými Bohom, ∗ prosme, aby sme
sa dožili ※ aj spasiteľného Vzkriesenia.

4. hlas [podoben: Dál jesí známenije] Poďte, pokloňme sa
∗ vyslancovi nášho života, ∗ krížu nášho Boha Krista, ∗ lebo on
ním smrť doráňal ∗ a vzkriesenie nám, hoci hriešnym, jasne ob-
novil. ∗ Svojmu osloboditeľovi volajme: ∗ „Ty, ktorý si za nás tr-
pel dobrovoľne, ∗ aby si spasil celý svet, ※ Bože náš, sláva tebe.

Sila nepremožiteľná ∗ dáva sa nám kresťanom: ∗ tvoj Kríž,
náš Spasiteľ. ∗ Ním sa víťazí nad záľahou pohanských národov ∗
a tvojej pravovernej cirkvi sa pekne dostáva pokoja. ∗ Teraz ho
teda bozkáme ∗ a k tebe vrúcne voláme: ∗ Urob aj nás hodnými
※ podielu tvojich svätých.

Slzami sme očistili ∗ našej duše schopnosti, ∗ pôstom sme
ich zjemnili, ∗ poďte, pokloňme sa drevu Kríža, ∗ ktoré dokáže
skrotiť zhubcov duše ∗ plesaním zdržanlivosti, ∗ volajúc k Ukri-
žovanému: ∗ „Spasiteľ, učiň nás hodnými,※ aby sme sa poklonili
svetlu tvojho Zmŕtvychvstania.

Sláva: I teraz: 8. hlas Vládca tvorstva a Pán slávy dnes ∗
na kríž sa pribíja a bok mu kopijou prebodávajú, ∗ žlč s octom
ochutnáva on, ktorý je cirkvi sladkosťou, ∗ z tŕnia korunu pletú
tomu, ktorý nebo halí do mrakov, ∗ na posmech ho obliekajú do
plášťa, ∗ hlinená ruka udiera toho, ktorý rukou utvoril človeka,
∗ chrbát bičujú tomu, ktorý odieva nebo oblakmi, ∗ pľuvance
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a šľahy dostáva, ∗ posmešky a zauchá. ∗ Všetko však trpí kvôli
mne hodnému odsúdenia, ∗ Vykupiteľ môj a Boh, ∗ aby celý svet
zachránil od klamstva, ※ lebo je milosrdný.

Prokimen 6. hlas [Ž 67, 5a–c]: Spievajte Bohu, ∗ ospevujte jeho
meno.
Verš: Pripravte cestu tomu, ktorý sa vznáša nad západom: jeho
meno je Pán.

Čítanie Gen 9, 8–17

Prokimen 6. hlas [Ž 68, 30. 33]: Chudobný som a ubolený, ∗ no
tvoja spása, Bože, kiež sa ma ujme.SJŠ
Verš: Nech to vidia bedári a nech sa potešia: Hľadajte Boha a
vaša duša bude žiť.

Čítanie Prís 12, 8–22

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 3. hlas
Mýtnika prekonávam svojimi pokleskami, ∗ ale nie horli-

vosťou v pokání. ∗ Farizejovi sa nevyrovnám dobrými skutkami,
∗ zato napodobňujem jeho povýšenosť. ∗ Ale ty , Kriste Bože,
svojou nesmiernou poníženosťou ∗ na kríži si pýchu diabla zni-
vočil. ∗ Tak prvú zlobu ako posledné zúfalstvo ∗ vezmi z môjho
dosahu, ∗ užitočnú ochotu ich obidvoch ※ upevni v mojej duši
a zachráň ma. 2x

Mučeničník, 3. hlas Kristovi proroci, apoštoli a mučeníci
∗ naučili sa ospevovať jednopodstatnú Trojicu, ∗ tým osvietili
národy blúdiace v temnotách, ※ ľudských synov urobili spoloč-
níkmi anjelov.
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Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 3. hlas Keď videlo
všetko tvorstvo ∗ teba visieť nahého na kríži, ∗Tvorcu a Zaklada-
teľa všehomíra, ∗ strachom zlomené nariekalo. ∗ Slnko svoj svit
zatemnilo a zem sa zatriasla, ∗ skaly sa pukali a nádhera Chrámu
sa zlomila, ∗ mŕtvi vstávali z hrobov, ∗ anjelské mocnosti žasli
a vraveli. ∗ „Ó aký div! Sudca je súdený ∗ a dobrovoľne trpí ※ za
spásu sveta a obnovu stvorenia.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Streda štvrtého týždňa
(po Krížupoklonnej nedeli)

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 z triódy, 4 svätému z miney
Stichiry z triódy, 4. hlas

Pôst, ten dobier vyslanec, ∗ teraz nás voviedol do svojho
stredu. ∗ V predchádzajúcich dňoch nám tak ulahodil, ∗ v na-
sledujúcich chce osoh ešte rozmnožiť, ∗ zosilniť nasmerovanie
k dobrému ∗ a znásobiť našu dobročinnosť. ∗ Preto milo oslovme
Krista, darcu všetkého dobrého: ∗ Ty si sa postil a kríž si pod-
stúpil za nás, ∗ dožič, aby sme smeli bez odsúdenia ∗ mať účasť
na tvojej božskej Pasche, ∗ aby sme mohli nažívať v pokoji ※ a
dôstojne oslavovať teba s Otcom i Duchom.
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5. hlas Tí, čo v skrytosti pestujú čnosti, ∗ očakávajúc du-
chovnú odmenu, ∗ nevystatujú sa nimi verejne na námestiach,
∗ ale skôr ich skrývajú v hĺbke srdca. ∗ On, ktorý vidí všetko,
hoci sa to deje v skrytosti, ∗ iste im dá odmenu za ich zdržan-
livosť. ∗ Aj my zavŕšme pôst bez zachmúrených tvárí, ∗ v ko-
môrke duše sa modlime, ∗ ustavične volajúc: ∗ Otče náš, ktorý
si na nebesiach, ∗ neuveď nás do pokušenia, prosíme, ※ ale zbav
nás Zlého.

Mučeničník, 5. hlas Vďaka neochabujúcemu oduševneniu
∗ nezapreli ste Krista, svätí mučeníci, ∗ všetci ste vydržali roz-
ličné muky a trápenia, ∗ skrotili ste sebaistotu krutovládcov, ∗
keďže ste zachovali vieru nedokaličenú a nezlomnú, ∗ presídlili
ste sa do nebies, ∗ tam sa vám dostalo právo slova u Boha, ※
preto proste, aby nám daroval veľké milosrdenstvo.

Stichiry Krížu, 1. hlas [podoben: Prechváľniji múčenicy]
Vodou pôstu ∗ všetci si duše obmyme, ∗ tak pristúpme

k Pánovmu krížu ∗ drahocennému a oživujúcemu, ∗ s vierou sa
mu klaňajme, ∗ čerpajúc z neho osvietenie, ∗ večnú spásu tým
získajme ※ a teraz pokoj a veľké zľutovanie.

Kríž, ty hrdosť apoštolov, ∗ teba obklopujú Vrchnosti, Sily
aj archanjeli, ∗ tých, čo sa ti klaňajú, ∗ chráň od každej ujmy, ∗
nás urob hodnými zdolať úspešne ∗ božské preteky v zdržanli-
vosti, ∗ aby sme dosiahli cieľ, deň spasenia, ※ vďaka tomu sme
zachránení.

7. hlas [podoben: Dnés bdít Júda] Dnes sa pokloňme Pá-
novmu krížu a pozdravme ho: ∗ Raduj sa, drevo života, víťaz nad
peklom. ∗ Raduj sa, radosť celého sveta, ničiteľ skazy. ∗ Raduj sa,
lebo si rozprášil démonov svojou silou. ∗ Ty si upevnenie ver-
ným, ∗ ty si zbraň, čo nezlyháva. ∗ Ochráň tých, čo ťa uctievajú
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bozkom, ※ posväcuj ich, o to ťa prosíme.
Potom 4 stichiry svätému z miney

Sláva: I teraz: 8. hlas Ten, ktorý je svojou podstatou ne-
prístupný, ∗ dnes sa stáva mne prístupným, ∗ trpí strasti, aby
mňa oslobodil od strastí, ∗ toho, ktorý svetlo slepým darúva, ∗
opľúvajú ústa bezbožných, ∗ vystavuje chrbát bičovaniu kvôli
zajatcom. ∗ Na neho čistá Panna a Matka hľadí, ako visí na kríži,
∗ a prihovára sa mu: ∗ „Beda, dieťa moje! Čože si to vykonal? ∗
Ty, ktorý krásou všetkých ľudí prevyšuješ, ∗ vyzeráš teraz znet-
vorený a dychu zbavený, ∗ nemáš nič na videnie, nič na obdi-
vovanie. ∗ Ó beda, moje svetlo! ∗ Nevládzem hľadieť na teba
zosnulého, ∗ rany mi prenikajú hlboko do vnútra, ∗ mojím srd-
com strašný meč preniká. ∗ Tvoje strasti ospevujem, ∗ klaniam
sa tvojmu milosrdenstvu. ※ Zhovievavý Pane, sláva tebe!

Prokimen 4. hlas [Ž 71, 18. 1]: Požehnaný, Pán, Boh Izraela, ∗ on
jediný koná zázraky.
Verš:Bože, zver svoj súd kráľovi, a svoju spravodlivosť kráľovmu
synovi.

Čítanie Gen 9, 18 – 10, 1

Prokimen 4. hlas [Ž 72, 28a. 1]: Je pre mňa dobré pridŕžať sa Boha,
∗ v Pána vkladať svoju nádej.
Verš: Aký dobrý je Boh voči Izraelovi, voči tým, čo majú srdce
úprimné!

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 12, 23 – 13, 9

NasledujeMoja modlitba:
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Štvrtok štvrtého týždňa
(po Krížupoklonnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 4. hlas [podoben: Dál jesí známenije]
Keďžemy veriaci ∗ boli sme uznaní za hodných ∗ bozkávať,

Pane, tvoj vždy blažený Kríž, ∗ ospevujeme tvoje milosrdenstvo
∗ a úpenlivo prosíme: ∗ Všetkým dožič, Spasiteľ, radosť z tvojej
spásy, ∗ daj, aby sme v pokání ∗ uvideli sväté vzkriesenie ※ po
úctyhodnom utrpení.

Podstúpil si usmrtenie, ∗ keď si bol na kríži vystretý, ∗ tým
si smrť usmrtil a mŕtvych z hrobov zodvihol, ∗ svojím oživujú-
cim slovom. ∗ Preto ťa v bázni prosím, ∗ oživ, Pane, moju dušu
umŕtvenú, ∗ daruj mi precitnutie ∗ a zo zla vykúpenie, ※ vo svä-
tých dňoch tvojho pôstu, Ľudomilný.

4. hlas [podoben: Razúmnaho adamánta] Keď sme boli
uznaní za hodných ∗ na tvoj svätý kríž v radosti hľadieť, ∗ pro-
síme ťa, Bože náš Spasiteľu, ∗ aby sme sa dožili aj tých bezúhon-
ných strastí, ∗ pôstom utužení, ∗ klaňajúc sa a ospevujúc tvoje
ukrižovanie, ∗ kopiju, špongiu a trstinu, ∗ ktorými si sprostred-
koval nesmrteľnosť, ∗ priviedol naspäť k dávnej slasti zo života,
∗ lebo si Ľudomilný, ※ preto ťa teraz radostne oslavujeme.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 8. hlas [Ž 75, 12a. 2]: Modlite sa a vzdávajte slávu ∗
Pánovi nášmu Bohu.
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Verš: Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Čítanie Gen 10, 32 – 11, 9

Prokimen 7. hlas [Ž 76, 1. 2]: Svojím hlasom k Pánovi som zavolal,
∗ svojím hlasom k Bohu a on ma uslyšal.
Verš: V deň svojho súženia som hľadal Boha.

Čítanie Prís 13, 19 – 14, 6

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 6. hlas
Od Pána, ktorý sa ponížil až na smrť na kríži ∗ nauč sa,

moja duša, kvôli sebe ∗ poníženosti zo sebavedomia a hrdosti
z pokory, ∗ nevyvyšuj sa pre svoje prednosti, ∗ ani neodsudzuj
blížneho, seba pokladajúc za spravodlivú, ∗ ako to robil samo-
ľúby farizej. ∗ Radšej v pokornom zmýšľaní ∗ pripomínaj si je-
dine vlastné priestupky, ∗ volajúc slovami mýtnika: ∗ Bože, buď
milostivý mne hriešnemu ※ a zachráň ma. 2x

Mučeničník, 6. hlas Tvoji mučeníci, Pane, ∗ nezapreli ťa, ∗
neodvrátili sa od tvojich prikázaní. ※ Na ich príhovor zmiluj sa
nad nami.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 6. hlas Keď ťa Najčistejšia
videla, ∗ ako visíš na kríži, ∗ zvolala: „Čo za čudné tajomstvo to
vidím, Synu môj! ∗ Ako to, že máš telo zavesené na dreve kríža
a zomieraš? ※ Ručiteľ života!“

Nasleduje Teraz prepustíš:
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Piatok štvrtého týždňa
(po Krížupoklonnej nedeli)

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 2 z triódy, 4 martyriká cyklického
hlasu, 4 svätému z miney
Stichira z triódy, 7. hlas

Na úroveň dobytka som klesol, ∗ lebo som vášňami zo-
tročil dôstojnosť svojej duše, ∗ a tak nevládzem, Najvyšší, po-
zdvihnúť zrak k tebe, ∗ ale pri zemi schúlený, Kriste, prosebne
volám: ※ „Bože, buď mi milostivý a spas ma!“ 2x
Potom 4 mučeničníky cyklického hlasu
Nakoniec 4 stichiry svätému z miney
Sláva: Zádušník cyklického hlasu
I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Prokimen 4. hlas [Ž 79, 2]: Pastier Izraela, počúvaj, ∗ ty, ktorý ako
ovcu vedieš Jozefa.
Verš: Ty, ktorý tróniš na cherubínoch, zjav sa.

Čítanie Gen 12, 1–7

Prokimen 4. hlas [Ž 80, 2. 3a]: Plesajte Bohu, pomocníkovi nášmu,
∗ jasajte Bohu Jakubovmu.
Verš: Zahrajte žalm, udrite na bubon.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 14, 15–26

NasledujeMoja modlitba:

132



TRIÓDION 4. týždeň

Štvrtá pôstna nedeľa
(Pamiatka prepodobného otca Jána Klimaka)

Veľká večiereň v sobotu večer
1. katizma

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 cyklického hlasu, 4 prepodobnému

Stichiry prepodobnému, 8. hlas [podoben: O preslávnaho čudesé]
Otec Ján, prepodobný, ∗ ty si naozaj neustále Božiu vzne-

šenosť ∗ nosil v ústach a učil si sa najužitočnejšie ∗ Bohom vnuk-
nuté slová, Najmúdrejší. ∗ Odtiaľ vytekajúcou ∗milosťou si zbo-
hatol, ∗ stal si sa blaženým, ∗ a rady ※ všetkých bezbožných si
odmietol.DP

Otec Ján, preslávený, ∗ pramene sĺz ti očistili dušu ∗ a ce-
lonočné státie ťa zmierilo s Bohom. ∗ Vzlietol si k láske ∗ voči
nemu, blažený, a k jeho nádhere. ∗ Teraz si ju zaslúžene ∗ uží-
vaš bez prestania ∗ a raduješ sa ※ so svojimi spoločníkmi boho-
múdry, prepodobný.DP

Otec Ján, prepodobný, ∗ tvoja myseľ vzlietla k Bohu vďaka
viere, ∗ znechutil sa ti ustavičný ruch sveta. ∗ Prijal si svoj kríž,
∗ Vševidiaceho si nasledoval. ∗ nepoddajné telo ∗ úsilím askézy
∗ rozumu ※ podriadil si mocou Božieho Ducha.DP

Sláva: 5. hlas Prepodobný otče, ∗ hlas Pánovho evanje-
lia si poslúchol a svet si zanechal, ∗ bohatstva a slávy si sa cel-
kom vzdal. ∗ Preto si všetkým volal: ∗ zamilujte si Boha ∗ a náj-
dete večnú milosť. ∗ Nič si neceňte viac ako jeho lásku, ∗ aby ste
v čase, keď príde vo svojej sláve, ∗ našli spočinutie spolu so všet-
kými svätými. ∗ Na ich príhovor, Kriste, ※ zachovaj a zachráň
naše duše.DP

I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu
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Veľký prokimen 6. hlasu Pán kraľuje:

Veršové stichiry cyklického hlasu
Sláva: 2. hlas Na zemi anjela, ∗ na nebesiach Božieho člo-

veka; ∗ ozdobu sveta, ∗ potešenie v dobre a cnostiach, ∗ pýchu
tých, ktorí sa postia, ∗ Jána – toho si uctime. ∗ Bol zasadený v Bo-
žom dome, ∗ spravodlivo rozkvitol ∗ a ako céder v púšti rozhojnil
Kristovo stádo: ∗ stádo duchovných oviec, ※ v zbožnosti a spra-
vodlivosti.DP

I teraz: Bohorodičník, 2. hlas [z nedeľného cyklu] Aké neslý-
chané tajomstvo: (str. 191)

Nasleduje Teraz prepustíš:

Tropáre: Najprv nedeľný tropár hlasu
Sláva: 8. hlas [zo všobecnej miney] Potokmi svojich sĺz ob-

robil si neplodnú zem púšte, ∗ vďaka tvojim vzdychom z hlbín
zúrodnil si ju na stonásobný plod. ∗ Stal si sa svetlom sveta a
žiariš zázrakmi, otče náš, prepodobný Ján, ※ pros Krista Boha,
aby spasil naše duše.DP

I teraz: 8. hlas Pre nás z Panny narodený, ∗ pretrpel si
ukrižovanie, Dobrotivý, ∗ smrťou si smrť premohol. ∗ Vstal si z
mŕtvych, lebo si Boh. ∗Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svo-
jou rukou. ∗Milosrdný, preukáž svoje milosrdenstvo, ∗ vypočuj
modlitby svojej Rodičky, ∗ ktorá sa za nás ustavične prihovára.
※ Spasiteľ, zachráň svoj opustený ľud.VNS
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Večiereň v nedeľu večer

NaPane, volám: 10 stichír: 4 kajúcne cyklického hlasu, 3 z triódy,
3 svätému z miney
Najprv 4 kajúcne stichiry cyklického hlasu

Stichiry z triódy, 3. hlas
V tejto chvíli, veriaci, preukážme, ∗ že sme schopní obe-

tovať ∗ veľkú námahu kvôli odriekaniu, ∗ aby sme získali slávu
najväčšiu, ∗ lebo vďaka zľutovaniu veľkého Boha ∗ boli sme vy-
kúpení ※ z pekelného plameňa.

Keď sme dosiahli polovicu veľkého pôstu, ∗ jasne ukážme
počiatok Božej slávy v nás, ∗ úprimne sa ponáhľajme do cieľa, ∗
správajúc sa cnostne, takže dosiahneme ※ nestarnúci pôžitok.

7. hlas Dospejúc do polovice tohto posvätného obdobia
pôstu, ∗ do budúceho týždňa sa radostne rozbehnime, ∗ olejom
dobročinnosti potrime si dušu, ∗ aby sme sa smeli dôstojne kla-
ňať ∗ aj božskému utrpeniu Krista, nášho Boha ∗ a potom sa
rýchlo ponáhľať ※ k úžasnému a svätému Vzkrieseniu.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Veľký prokimen 8. hlasu Neodvráť:

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 7. hlas
Vinohrad vysadil ∗ a robotníkov doňho pozval, ∗ blízko už

je Spasiteľ. ∗ Poďte, zápasníci pôstu, ∗ odmenu si vychutnajme,
∗ pretože Darca je bohatý a štedrý, ∗ stačilo pracovať krátko ∗
a odnesieme si ※ zmilovanie pre našu dušu.
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6. hlas Adam padol do nástrah zbojníkom, ∗ oklamaný na
mysli a poranený na duši, ∗ ležal nahý a nikto sa ho neujímal,
∗ ani kňaz bývalého zákona si ho nevšimol, ∗ ani levita podľa
zákona naňho nepozrel, ∗ iba ty, Bože, si k nemu prišiel ∗ nie zo
Samárie, ale z Márie Bohorodičky. ※ Pane, sláva tebe.

Mučeničník, 6. hlas Tvoji mučeníci, Pane, ∗ nezapreli ťa, ∗
neodvrátili sa od tvojich prikázaní. ※ Na ich príhovor zmiluj sa
nad nami.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 6. hlas S archanjelom ospe-
vujme veriaci ∗ nebeský palác a bránu skutočne zapečatenú: ∗
Raduj sa, lebo vďaka tebe nám vyrástol ∗ Kristus, Spasiteľ všet-
kých, Darca života a Boh. ∗ Zvrhni, Vládkyňa, svojou rukou ne-
poškvrnenou ∗ bezbožných tyranov, našich nepriateľov, ※ ty si
nádej kresťanov.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Pondelok piateho týždňa
(po 4. pôstnej nedeli)

Večiereň
10. katizma

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry zminey, 3. hlas [podoben: Krestojavnénno, dielo Jozefa Hym-

nografa]
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Ty, ktorý si nám dal čas pôstu, ∗ aby sme sa obrátili a ožili,
∗ a vyhli sa, Bože Slovo, záhube ∗ dožič všetkým, aby sme sa ti
naozaj zapáčili, ∗ uctievajúc teba, Kriste, vrúcne a dojato, ∗ ako
Neviestka, múdra a vznešená, ∗ ktorá ťa kedysi myrhou poliala
∗ a horúcimi slzami ťa polievala, ※ a tak prijala odpustenie prie-
stupkov.

Ako slepec z hlbín srdca k tebe kričím: ∗Osvieť, Boží Synu,
oči môjho srdca, ∗ ako verná Kananejčanka volám na teba: ∗
„Zmiluj sa, Ľútostivý, ∗ lebo cez pôžitkymi dušu démon posadol.
∗ Ty však odstraňuješ skutky temna, ∗ aby som mohol žiť ďalej,
urob láskavo, ∗ takže budem oslavovať tvoju veľkú dobrotu.“

2. hlas [podoben: Bohozvánnaja múčenica] Božím svetlom
v dnešný deň nám zažiarila ∗ milosť zdržanlivosti ako slnko
jasnejšia. ∗ Ona vo svetle vedie našu dušu, ∗ ako hmly hrie-
chu vášne vyhnala, ∗ preto všetci bežme oduševnene, ∗ objímme
ju, pozdravme a beh skončime ∗ na božskom štadióne milosti, ∗
ktorý oblažuje radosťami. ∗ Volajme ku Kristovi: Dobrý posvä-
cuj ※ tých, ktorí teba verne zdolali.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Prokimen 4. hlas [Ž 85, 11. 1]: Veď ma, Pane, po svojej ceste ∗ a
budem kráčať v tvojej pravde.
Verš: Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma.

Čítanie Gen 13, 12–18

Prokimen 4. hlas [Ž 86, 2. 1]: Pán miluje Brány Siona ∗ nad všetky
stany Jakuba.
Verš: Základy má na posvätných vrchoch.

Čítanie Prís 14, 27 – 15, 4
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Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 7. hlas
Ako človek, čo upadol do rúk zbojníkov, ∗ ktorí ho dorá-

ňali, ∗ aj ja som vo svojich hriechov upadol ∗ a poranená je moja
duša. ∗U koho nájdem útočisko, ∗ ktože ma teraz ošetrí? ∗ Jedine
ty, Lekár duše i tela. ※ Vylej na mňa, Bože, veľké milosrdenstvo.

4. hlas Oslabení prvým priestupkom ∗ boli sme zbavení
rozkoše a užívania raja, ∗ do života bezo cti uvrhnutí, ∗ vyzlečení
z cnostného správania, ∗ ktoré nám prislúcha a je na chválu, ∗
ako keby sme sa dostali do rúk zbojníkov, ∗ polomŕtvi, hriešni,
vzdialení tvojmu spasiteľnému učeniu. ∗Teraz však teba, Vládca,
prosíme: ∗ Ty si sa vďaka Márii zjavil, ∗ priblížil si sa k vášňam
bez vášní. ∗ Uzdrav zlomeniny, ktoré vznikli ako našich hrie-
chov dôsledok, ∗ vylej na nás svoje nesmierne milosrdenstvo ∗
a svojou liečiteľskou starostlivosťou, ※ lebo ty človeka miluješ.

Mučeničník, 4. hlas Ty si prijal vytrvalosť svätých muče-
níkov, ∗ prijmi, Ľudomilný, aj naše oslavné piesne ※ a pre ich
prosby daruj nám veľké zľutovanie.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas Požehnaná Bohoro-
dička, ∗ svojich služobníkov uchráň od každej hrozby, ∗ aby sme
oslavovali teba, ※ nádej našej duše.

Nasleduje Teraz prepustíš:
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Utorok piateho týždňa
(po 4. pôstnej nedeli)

Večiereň
19. katizma

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 8. hlas [podoben: Čto vás narečém]
Lásku urobme svojím pokrmom, ∗ vášne ovládnime zdr-

žanlivosťou, verní, ∗ a Bohu, ktorý sa pre nás dal zdvihnúť na
kríž ∗ a prebodnúť svoj bok kopijou, ∗ usilujme sa svojím ži-
votom páčiť, ∗ aby sme vychutnávali večnú a lepšiu hostinu, ※
oslavujúc Spasiteľa našich duší.

Na dreve sme kedysi našli smrť, ∗ teraz život vďaka drevu
Kríža, ∗ preto umŕtvime, veriaci, podnety vášní, ∗ k spásnemu
Vzkrieseniu Dobrodinca všetkých ∗ v bázni sa ponáhľajme, ∗
žiariac božskými skutkami ∗ a ozdobení cnosťami, ※ oslavujúc
Spasiteľa našich duší.

2. hlas [podoben: Jéže páče umá] Tvoj životodarný Kríž,
Pane, oslavujeme ∗ aj tvoje telesné utrpenie pre nás znášané, ∗
kopiju, prebodnutie, ∗ výsmech, opľuvanie, ∗ bičovanie, zauchá,
šarlátový plášť, ∗ korunu upletenú z tŕnia, ∗ za takú cenu si nás
všetkých z prekliatia ∗ vykúpil a zachránil. ∗ Preto ťa prosíme:
※ Daj, aby sme v pokoji zavŕšili tento pôstny čas.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 4. hlas [Ž 89, 1. 2]: Pane, stal si sa nám útočišťom ∗
z pokolenia na pokolenie.
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Verš: Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty si od vekov
až naveky.

Čítanie Gen 15, 1–15

Prokimen 4. hlas [Ž 90, 1. 2a]: Kto v pomoci Najvyššieho prebýva,
∗ v tôni nebeského Boha bude nocovať.
Verš: Povie Pánovi: „Ty si môj zástanca.“

Čítanie Prís 15, 7–19

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 5. hlas
Z tvojej rovnej cesty ma vykázali vášne, ∗ a tak som ja

nešťastník spadol do priepasti, ∗ kňaz i levita mnou opovrhli
rovnako, ∗ ale ty, Kriste, si sa zmiloval nado mnou, ∗ môj úpis
hriechu si krížom sťa zbraňou roztrhal, ∗ oslobodením od vášní
si ma zveľadil, ∗ mňa si posadil k svojmu Otcovi. ∗ Preto volám
k tebe: ※ Nepochopiteľný Pane, sláva tebe.

8. hlas Z Jeruzalema som odchádzal vyhostený, ∗ nemajúc
podiel na tvojich príkazoch tam napísaných pre národy, ∗ zostu-
poval som do Jericha, ∗ aby som napodobnil to, čo tam oddávna
pre zlobu voči tebe ∗ páchali na tvojom národe, aby ho vyhubili,
∗ pre svoju neposlušnosť som upadol do skazonosných vášní, ∗
ako keby som padol do rúk zločincov. ∗ Oni ťa doráňali a bez-
mála usmrtili ∗ klincami a kopijou ∗ telo ubolené dobrovoľne pre
hriechy ľudí. ∗ Ty, ktorý si skrze kríž zavŕšil v Jeruzaleme spásu
všetkých, ※ uzdrav ma, Pane, a spas ma.

Mučeničník, 8. hlas [samopodoben: Múčenicy tvojí] Tvoji
mučeníci, Pane, ∗ zabudli na veci tohto života, ∗ pre budúci život
pohrdli aj mukami, ∗ preto sa stali jeho dedičmi, ∗ tam plesajú
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spolu s anjelmi. ※ Na ich príhovor daruj svojmu ľudu veľké zľu-
tovanie.

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 8. hlas Keď, Pane,
slnko uvidelo, ∗ ako si zavesený na dreve, ∗ ty Slnko spravodli-
vosti, ∗ svoje lúče ukrylo, ∗ rovnako aj mesiac svoj svit ∗ preme-
nil na temnotu, ∗ tvoja Matka nepoškvrnená ※ bola zranená do
hĺbky srdca.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Streda piateho týždňa
(Pred Veľkým kajúcim kánonom)

Liturgia vopred posvätených darov
7. katizma

Na Pane, volám: 30 stichír: 6 z triódy, 24 alfabetických Andreja
Krétskeho
Stichiry z triódy, 8. hlas

Verš [Ž 140, 10]:Nech všetci hriešnici upadnúdo vlastných osídel,
ale ja nech cez ne prejdem.

Vo svojich úvahách som upadol medzi zbojníkov, ∗ obrali
ma o rozum a strašne doráňali, ∗ dušu mám, ja úbožiak, celú do-
bitú, ∗ ležím olúpený o cnosti tam na ceste života. ∗ Kňaz ma
uvidel, že sa trápim dolámaný, ∗ ako nevyliečiteľnému mi však
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nevenoval pozornosť. ∗ Levita zasa nebol schopný zniesť srdce-
lomnú trýzeň, ∗ aj on ma uvidel, no mne sa vyhol zďaleka. ∗ Ty
však, Kriste, Bože, nie zo Samárie, ale z Márie ochotne vtelený,
∗ vo svojej ľudomilnosti mi daruj uzdravenie: ※ vylej na mňa
svoje veľké milosrdenstvo. 2x
Verš [Ž 141, 2]: Nahlas volám k Pánovi, nahlas a úpenlivo prosím
Pána.

Verš [Ž 141, 3]: Nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom
súžení.

Mučeničník, 8. hlas Ak jestvuje dajaká cnosť či sláva, ∗ tá
právom svätým prislúcha. ∗ Veď oni zohli čepele mečov ∗ kvôli
tebe, ktorý si naklonil nebesá a z nich zostúpil, ∗ oni vyliali svoju
krv ∗ kvôli tebe, ktorý si sa ponížil a prijal výzor sluhu, ∗ oni sa
pokorili až na vlastnú smrť, ∗ napodobňujúc tvoje zúboženie. ∗
Na ich prosby zmiluj sa, Bože, nad nami ※ podľa svojho veľkého
milosrdenstva.
Verš [Ž 141, 4a]: Ja síce klesámna duchu, ale ty poznášmoje chod-
níky.

8. hlas [podoben: Hóspodi, ášče i sudílišču; dielo Jozefa Hym-

nografa] Ty, Pane, si vo svojich svätých učeníkoch ∗ ukázal du-
chovné nebesá, ∗ pre ich sväté poslanie vykúp ma z bied pozem-
ských, ∗ stálou zdržanlivosťou pozdvihni moje úvahy k chápa-
niu utrpenia, ※ lebo ty človeka ľutuješ a miluješ.
Verš [Ž 141, 4b]: Na ceste, ktorou sa uberám, nastavili mi osídlo.

Čas pôstu všetci pokladajme za pomocníka v bohumilých
skutkoch, ∗ plačme z hlbín srdca a k Spasiteľovi volajme: ∗ Skrze
svojich učeníkov, mnohomilosrdný Pane, ∗ zachráň tých, čo v
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bázni ospevujú ※ tvoju veľkú lásku k ľuďom.
Verš [Ž 141, 5a]: Pozeral som sa napravo a videl som, že sa kumne
už nikto nepriznáva.

8. hlas [podoben: Preslávnuju; dielo Teodora Studitu] Všade
chýrni apoštoli, ∗ stáli prosebníci za svet, ∗ lekári neduhov a
ochrancovia zdravia, ∗ v jednom i druhom nás zachovajte: ∗ aby
sme bez ujmy cválali pôstnym obdobím, ∗ nažívali medzi sebou
nábožne a pokojne, ∗ zachovávali si myseľ nezaťaženú vášňami,
∗ aby sme tak všetci mohli zaspievať Kristovi ※ hymnus ako ví-
ťazovi Zmŕtvychvstalému.

Stichiry alfabetické, 4. hlas [podoben: Choťích slezámi; dielo Andreja
Krétskeho]
Verš [Ž 141, 5b]: Nemám už kam sa uchýliť, o môj život nik ne-
stojí.

CeléA živobytie som prehajdákal s neviestkami a s mýt-
nikmi. ∗ Či budem ozaj schopný v starobe sa spamätať z toho,
čo som napáchal? ∗ Ó Tvorca všetkého, Lekár chorých!⊛ Pane,
zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 141, 6]: Pane, ku tebe volám a hovorím: Ty si moja nádej,
môj podiel v krajine žijúcich.

OchromujeB ma ťarcha nedbalosti, ∗ ležím zvalený v špine,
∗ prebodnutý Beliarovou strelou, ∗ na nepoznanie zamorený. ∗
Ty, ktorý sa ujímaš neporiadnych a padnutých vykupuješ! ⊛
Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 141, 7a]: Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hroz-
ne zdeptaný.
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BolΓ som ľudom na pohoršenie, ∗ lebo ako zo zeme zrodený
robil som to, čo je prízemné, ∗ s tvojím prikázaním som síce
uzavrel manželskú zmluvu, ∗ ale priestupkami som svoje lôžko
poškvrnil. ∗ Ty, ktorý si ma utvoril zo zeme, ∗ neprehliadni svoje
dielo! ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 141, 7b]: Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú moc-
nejší ako ja.

Svojej∆ duši som sa katom stal ∗ tým, že som dal prednosť
telu, ∗ urobil som zo seba hračku pre zlého ducha ∗ tým, že som
sa dal zotročiť pochabými slasťami. ∗ Pre svoje milosrdenstvo
ma ušetri ∗ ty, ktorý démonov zaháňaš! ⊛ Pane, zachráň ma, ※
aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 141, 8a]: Vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol
velebiť.

DobrovoľneE som hrešil viac ako všetci, ∗ preto som opus-
tený, ∗ ešte aj moja duša stojí proti mne na súde, ∗ mudrovanie
tela ma zatemňuje. ∗ Ty, ktorý si svetlom v temnote a vodcom
blúdiacich! ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 141, 8b]: Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, keď mi
priazeň prejavíš.

„ŽiťZ bude moja duša a chváliť ťa“, ∗ hovoril prorok, ∗ „hľa-
daj ma, lebo som zblúdená ovca, ∗ do tvojho stáda ma zarátaj.“ ∗
Daruj mi čas na pokánie, ∗ aby som k tebe uprostred vzdychov
volal: ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 129, 1. 2a]: Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, vypočuj môj
hlas.

ZhrešilH som, zhrešil som, zavrhol som, Kriste, Bože, tvoje
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príkazy, ∗ buďmilostivý voči mne, Dobrodinec, ∗ aby sommohol
hľadieť svojím vnútorným zrakom, ∗ z temnoty ujsť a s bázňou
ťa osloviť: ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 129, 2b]: Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.

DivéΘ šelmy ma obkľúčili, ∗ vytrhni ma spomedzi nich,
Vládca, ∗ veď ty chceš, aby boli spasení všetci, ∗ aby prišli k po-
znaniu pravdy, ∗ ty si Pôvodca všetkých ľudí, ∗ zachráň ma so
všetkými! ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 129, 3]: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti,
Pane, kto obstojí? Ale u teba je odpustenie hriechov.

NeodstrčI ma, ale vylieč ma, ∗ môj Dobrodinec, Vykupiteľ
a Spasiteľ. ∗ Pozri, ležím pre svoje neprávosti, ∗ znova ma po-
stav, veď si Všemocný, ∗ aby som aj ja zvestoval tvoje skutky,
∗ preto k tebe volám: ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom
nezahynul!
Verš [Ž 129, 5. 6a]: Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spo-
lieha na tvoje slovo; moja duša dúfa v Pána.

TalentK mne daný som skryl, ∗ ja nesvedomitý sluha som
ho zakopal do zeme, ∗ a tak ako neužitočný som bol odsúdený,
∗ teraz už nemám odvahu ťa o dačo poprosiť. ∗ Zľutuj sa len,
Trpezlivý, nado mnou, ∗ aby som aj ja mohol hlasno volať: ⊛
Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 129, 6b. 7a]: Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú na dennicu,
nech dúfa Izrael v Pána.

JazeroΛ útrap chorej na krvotok si vysušil, ∗ keď sa dotkla
kraja tvojho rúcha, ∗ aj ja obsiahnem odpustenie svojich zlých
činov, ∗ ak k tebe prídem s neochvejnou vierou. ∗ Prijmi ma ako
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tú ženu a vylieč moju bolesť. ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som
celkom nezahynul!
Verš [Ž 129, 7b. 8]: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpe-
nie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

AžM budeš sedieť na tróne ∗ ty, ktorý si slovom stvoril zem i
nebo, ∗my všetci vtedy predstúpime ∗ a budeme sa ti z hriechov
vyznávať. ∗ Ešte pred oným dňom prijmi moje pokánie.⊛ Pane,
zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 116, 1]: Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho, všetci
ľudia.

PrižmúrN svoje milosrdné oko, jediný Spasiteľ, ∗ a buď mi
milostivý, ∗ liečivé prúdy daruj mojej nešťastnej a zúboženej
duši, ∗ omy ju od kalu mojich skutkov, aby som mohol spievať.
⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 116, 2]: Lebo veľké je jehomilosrdenstvo voči nám a prav-
da Pánova trvá na veky.

MečΞ si pripravil Beliar ∗ a ponáhľal sa uloviť moju skrú-
šenú dušu, ∗ odcudzil mi, Ľútostivý, svetlo poznania tvojej tváre.
∗ Ty, ktorý si pre svoju silu nezdolateľný, ∗ vytrhni ma z dosahu
jeho zbraní.⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 122, 1. 2]: Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš.
Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc
hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho
Boha, kým sa nezmiluje nad nami.

CeléhoO si ma vášne zotročili, ∗ opustil som Zákon a Božské
písma, ∗ celého ma teda vylieč, Dobrodinec, ∗ ó Dobrý, ktorý si
kvôli mne žil podobne, ako ja žijem, ∗ obráť ma, Ľútostivý, vášní
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ničiteľ. ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš [Ž 122, 3. 4]: Zmiluj sa, Bože, nad nami, zmiluj sa nad nami,
lebo už máme dosť pohŕdania; lebo naša duša má už dosť vý-
smechu boháčov a pohŕdania pyšných.

PobehlicaΠ zmáča slzami ∗ tvoje nepoškvrnené a úctyhodné
nohy, ∗ všetkých nabádajúc, aby bežali k tebe, ∗ lebo ona dostáva
odpustenie svojich priestupkov. ∗ Jej vieru poskytni aj mne, Spa-
siteľ, ∗ budem k tebe volať: ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som cel-
kom nezahynul!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

OdP bahna moju dušu očisť ∗ ty, ktorý si sa kvôli mne stal
chudobným i nemluvňaťom v tele, ∗ kvapku svojho milosrden-
stva si zoslal, Kriste, ∗ mne slabému a zdrvenému, ∗ umy ma od
bahna, vylieč ma od neduhov. ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som
celkom nezahynul!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Urob,Σ Vládca, pevnou moju dušu, ∗ aby sa vždy k tebe po-
náhľala a pracovala pre teba, ∗ veď ty si moja ochrana a môj
strážca, ∗ ty si môj zástanca a môj pomocník. ∗ Sprav ma, Bože
Slovo, hodným k tebe úprimne volať: ⊛ Pane, zachráň ma, ※
aby som celkom nezahynul!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ježišu,T Spasiteľu a Bože milosrdný, ∗ staň sa nám nezbori-
teľnou hradbou, ∗ lebo sme vo svojich činoch upadli do podvod-
níckych nespôsobov, ∗ Dobrodinec, znova postav svoje stvore-
nie, ∗ uzavri s nami zmier, ó Ľútostivý. ⊛ Pane, zachráň ma, ※
aby som celkom nezahynul!
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Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

MárnotratnýmΥ synom som sa stal, ∗ bohatstvo som pre-
mrhal, ∗ teraz ma hlad morí. ∗ Pod tvoju strechu sa utiekam, ∗
prijmi ma, dobrý Otče, ako si prijal tamtoho, ∗ sprav ma hod-
ným byť pri tvojom stole a k tebe volať: ⊛ Pane, zachráň ma, ※
aby som celkom nezahynul!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

PomocouΦ závisti vyhnal arcizloduch ∗ prvostvoreného člo-
veka z raja, ∗ no lotor na kríži slovami „Spomeň si na mňa“ raj
znova získal. ∗Aj ja teraz s vierou a bázňou ∗ volám k tebe „Spo-
meň si na mňa“. ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom neza-
hynul!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

VystriX kumne ruku ako k Petrovi ∗ a z priepasti ma vyveď,
Bože, ∗ daruj mi milosť a zľutovanie ∗ na príhovor Nepoškvrne-
nej Matky, ∗ ktorá ťa bez semena zrodila, ∗ i na príhovor všet-
kých tvojich svätých. ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom
nezahynul!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Baránok,Ψ ktorý na seba berieš môj hriech, ∗ prijmi mňa, čo
denne spievam žalmy, ∗ do tvojich rúk bezvýhradne zverujem
svoju dušu i telo, ∗ v noci i vo dne k tebe musím volať: ⊛ Pane,
zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

ÓΩ aké nevýslovné je tvoje milosrdenstvo, ∗ predobrý tr-
pezlivý Pane! ∗ Ó bezhriešny a ľútostivý, ∗ nezavrhni ma spred
svojej tváre, ∗ aby som sa aj ja smel radovať, ∗ a vďačne spieva-
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júc žalmy, k tebe volať: ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom
nezahynul!

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas [podoben: Choťích sle-
zámi] Ó neopísateľné poníženie! ∗ Ó div nad divy v jedinečnom
zrodení! ∗ Ó ako ťa mohla Panna nosiť na rukách ako dieťa, ∗
hoci ty si jej Boh a Stvoriteľ? ∗ Ty, náš Dobrodinec, si ráčil prijať
od nej telo. ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom nezahynul!

Prokimen 4. hlas [Ž 93, 1. 2]: Boh pomsty je Pán, ∗ Boh pomsty
prehovoril priamo.
Verš: Povstaň ty, ktorý súdiš zem, odplatou odplať pyšným.

Čítanie Gen 17, 1–9

Prokimen 6. hlas [Ž 95, 1. 2]: Spievajte Pánovi pieseň novú, ∗ spie-
vajte Pánovi, celá zem!
Verš: Spievajte Pánovi, ∗ žehnajte jeho menu.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 15, 20 – 16, 9

NasledujeMoja modlitba:

Štvrtok piateho týždňa
(po Veľkom kánone)

Večiereň
12. katizma
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Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 1. hlas [podoben: Prechváľniji múčenicy]
Pane, klincami pribitý na kríži, ∗ ty si božskou kopijou

pretrhol Adamov úpis, ∗ preto aj moje putá, Slovo, pretrhni, ∗
aby som obetu chvály obetoval ∗ a radoval sa vo viere z času
vytúženého ∗ pôstu, ktorý som teraz našiel pre seba, ※ lebo ty
si ukázal, že prináša všetkým záchranu.

Kedysi Mojžiš žiaril žiarou postenia, ∗ lebo uvidel Božiu
slávu. ∗ Jeho napodobni, moja duša pokorná ∗ a tomu, kto na
kríži dlane vystrel ∗ kvôli tebe vo svojej dobrote ∗ preukáž svoju
úctu skutkami, zdržanlivosťou a modlitbou, ※ aby si dosiahla
slasť božskú.

6. hlas [podoben: Archánheľski vospojím] Klaňajúc sa tvoj-
mu krížu, zdroju života, ∗ ktorý ukazuje tvoju nesmiernu dob-
rotu, Kriste, voči nám, ∗ v kríži nechajme naše duše svetlom pre-
niknúť. ∗ Teba ospevujeme bez prestania, ∗ prosíme ťa v dobrej
vôli, aby sme v radosti ∗ zavŕšili preteky po dráhe pôstu ∗ a do-
speli k spevu o tvojich mukách, ※ skrze ktoré si nás zachránil.
Potom 3 stichiry svätému z miney.
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 7. hlas [Ž 98, 5. 1]: Vyvyšujte Pána, nášho Boha, ∗ a
klaňajte sa pondožke jeho nôh, lebo je svätý.
Verš: Pán kraľuje, nech sa hnevajú národy.

Čítanie Gen 18, 20–33

Prokimen 6. hlas [Ž 99, 1. 2]: Jasajte Pánovi ∗ celá zem.
Verš: Slúžte Pánovi s radosťou, predstúpte pred neho s jasaním.
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Čítanie Prísl 16, 17 – 17, 17

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 8. hlas
Vlastnou vinou som bol obnažený, ∗ spôsobil to môj prvý

priestupok, ∗ a tak som ostal bez ozdoby cností. ∗ Čoskoro som
si ju znova obliekol, ∗ lebo ty, Bože Slovo, si ku mne zostúpil, ∗
venoval si mi pozornosť, hoci som upadol do hrozných vášní, ∗
hoci ma zbojníci prepadli na ceste, ∗ ale ty si sa ma ujal svojou
silou, ※ pretože si ma uznal za hodného starosti. 2x

Mučeničník, 8. hlas [samopodoben: Múčenicy Hóspodni]
Mučeníci Pánovi, ∗ vy každé miesto posväcujete, ∗ každú cho-
robu uzdravujete, ∗ aj teraz sa prihovorte, prosíme,※ aby sa naše
duše zbavili úkladov Nepriateľa.

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 8. hlas Baránka a
Pastiera ∗ a sveta Spasiteľa ∗ videla na kríži jeho Rodička, ∗ vtedy
v slzách hovorila: ∗ Svet jasá, lebo prijíma vykúpenie, ∗ moje
srdce však spaľuje pohľad na tvoje ukrižovanie, ∗ ktoré za všet-
kých podstupuješ, ※ Syn môj a Boh môj.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Piatok piateho týždňa
(pred akatistovou sobotou)

Liturgia vopred posvätených darov
18. katizma
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Na Pane, volám: 10 stichír: 2 z triódy, 1 mučeničník, 7 z akatis-
tovej soboty2

Stichiry z triódy, 6. hlas
Keď si vychádzal z Jeruzalema tvojich božských prikázaní

∗ a blížil si sa k strastiam Jericha, ∗ odvliekla ťa hanebná sláva
ctiteľov svetských starostí, ∗ upadol si do rúk zákerných zbojní-
kov, ∗ zamilosť udeleného synovstva ťa obrali o šaty, ∗ doráňaný
si ležal ako bezduchý. ∗ Kňaz šiel tadiaľ, videl bezvládne telo, no
nezastal, ∗ levita sa odvrátil s odporom aminul ťa. ∗Ale ty, Pane,
nevysvetliteľne vtelený, ∗ prúdy spásy zo svojho boku, ∗ z kto-
rého vytiekla krv a voda, ∗ ako olej nakvapkaj, Kriste Bože, do
mojich rán, ∗ zovri ich jazvy osamotenosťou, ∗ do nebeského
zboru ma pripočítaj, ※ lebo si Milosrdný. 2x

Mučeničník, 6. hlas Tvoji mučeníci, Pane, ∗ nezapreli ťa, ∗
neodvrátili sa od tvojich prikázaní. ※ Na ich príhovor zmiluj sa
nad nami.

Stichiry z akatistovej soboty, 6. hlas [podoben: Vsé otlóžše]
Služobnica Pánova, s zastal pri tebe Gabriel ∗ a odhalil ti

zámer odveký, ∗ pozdravil ťa a povedal: ∗ „Raduj sa, zem pa-
nenská. ∗ Raduj sa, ker nespáliteľný. ∗ Raduj sa, hlbina nepre-
niknuteľná. ∗ Raduj sa, most vedúci do nebies, ∗ rebrík, ktorý
Jakub uvidel. ∗ Raduj sa, Božia nádoba plná manny. ∗ Raduj sa,
vyslobodenie z prekliatia. ∗ Raduj sa, Adamova modlitba. ※ Pán
s tebou.“

Deva nepoškvrnená s takto odpovedala archanjelovi: ∗
„Ako človek vyzeráš, ∗ no hovoríš čosi, čo presahuje moc člo-
veka. ∗ Veď si povedal, že so mnou bude Boh ∗ a že z môjho lona

2Zvyknú sa spievať dvakrát súvisle všetky tri stichiry a nakoniec prvú
tretíkrát
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spraví svoj príbytok! ∗ Ale povedz mi, ako sa stanem tým šírym
poľom, ∗ týmmiestom posvätenia, ∗ patriacim Pánovi, ktorý vy-
stupuje nad cherubov? ∗ Len ma nezavádzaj a neklam! ∗ Ja sa
slastiam neoddávam, ∗mňa sa manželstvo nedotklo. ※Ako teda
môžem porodiť dieťa?“

„Kde chce Boh zasiahnuť, s tam sa podrobí poriadok prí-
rody,“ ∗ vraví posol netelesný, ∗ „On vie vykonať veci, čo presa-
hujú moc človeka. ∗ Ver, že moje slová sú pravdivé, ∗ ó Presvätá
a Nepoškvrnená!“ ∗Nato Panna zvolala: ∗ „Kiež sa mi teraz stane
podľa tvojho slova. ∗ Porodím Beztelesného, ∗ ktorý si vypožičia
telo odo mňa, ∗ aby ako jediný Mocný znova povzniesol človeka
∗ a vrátil mu jeho prvotnú dôstojnosť ※ cez svoje Bohočlovečen-
stvo.“

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 2. hlas Dnes sa odhaľuje ta-
jomstvo skryté od vekov, ∗ Syn Boží sa stáva synom človeka. ∗
Našu úbohosť prijal a svoje bohatstvo nám daroval. ∗ Kedysi sa
dal Adam oklamať ∗ a Boh oľutoval, že ho stvoril. ∗ Teraz Boh
človekom sa stáva, ∗ aby Boh odčinil skutok Adamov. ∗ Nech
sa veselí tvorstvo, nech plesá príroda. ∗ Pozrite, archanjel stojí
pokorne pred Pannou, ∗ prináša pozdrav „Raduj sa!“, pravý pro-
tiklad zármutku.※Za veľkúmilosť vtelenia sláva tebe, Bože náš.

Prokimen 4. hlas [Ž 102, 8. 1]: Súcitný a milostivý je Pán, ∗ zho-
vievavý a milosrdný nesmierne.
Verš:Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jehomenu
svätému.

Čítanie Gen 22, 1–18

Prokimen 4. hlas [Ž 103, 24. 1]: Aké mnohoraké sú tvoje diela,
Pane! ∗ Všetko si v múdrosti utvoril.
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Verš: Dobroreč, duša moja, Pánovi! Pane, Bože môj, veľký si ne-
smierne.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 17, 17 – 18, 5

NasledujeMoja modlitba:

Piata pôstna nedeľa
(Pamiatka prepodobnej matky Márie Egyptskej)

Veľká večiereň v sobotu večer
1. katizma

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 cyklického hlasu, 4 prepodobnej

Stichiry prepodobnej, 6. hlas [podoben: Vsé otlóžše]
Hľadieť na Posvätné s zabránilo ti ∗ poškvrnenie, ktoré

si si niesla ∗ za dávne previnenia. ∗ Avšak tvoj cit, a tvoje boho-
múdre svedomie ∗ vraviace, čo si konala, ∗ umožnilo ti obrátenie
k mocnejším veciam. ∗ Keď si vzhliadla na ikonu ∗ požehnanej
Božej devy, ∗ kajala si sa zo všetkých svojich predošlých hrie-
chov, všechválna, ∗ a s odvahou si sa poklonila ※ úctyhodnému
Drevu.DP

Poklonila si sa s radosťou s svätým miestam, ∗ a na cestu
si získala ∗ spásonosné cnosti. ∗ Radostne si vykročila na dobrú
púť ∗ a prešla si riečne prúdy: ∗ cez Jordán, kde žil Predchodca. ∗
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TRIÓDION 5. týždeň

Tu si sa rozhodne usídlila ∗ i útoky vášní skrotila: ∗ to tamojším
pobytom telesné neduhy si zjemnila ∗ skrze mnohú zdržanli-
vosť, ※ navždy spomínaná matka.DP

Usídlila si sa v púšti, s a zbožne si odložila ∗ obrazy vlast-
ných vášní ∗ a do duše si si vpísala ∗ Bohu najvernejšie vyob-
razenie – obrysy cností. ∗ Natoľko si zažiarila, ∗ že aj po vode
s ľahkosťou si kráčala, ∗ a zo zeme si sa vznášala ∗ vo svojich
modlitbách k Bohu. ∗ Aj teraz, keď s odvahou stojíš pred Kris-
tom, ∗ všeslávna Mária, jeho pros ※ aby spasil naše duše.DP

Sláva: 4. hlas Zázračne sa prejavila, Kriste, ∗ sila tvojho
kríža. ∗ Aj bývalá smilnica ∗ v pôstnom úsilí sa namáhala, ∗ sla-
bosť prirodzenosti odvrhla ∗ a hrdinsky sa vzoprela diablovi. ∗
Preto získala víťaznú cenu ※ a prosí za naše duše.DP

I teraz: Dogmatický bohorodičník cyklického hlasu

Veľký prokimen 6. hlasu Pán kraľuje:

Veršové stichiry cyklického hlasu
Sláva: 2. hlas Nástrahy duše a telesné vášne ∗ rozťala si

mečom zdržanlivosti. ∗ Obviňujúce myšlienky zadusila si mlča-
ním disciplíny. ∗ Prúdmi svojich sĺz napojila si celú púšť ∗ a vy-
rástli pre nás plody pokánia. ※ Preto tvoju pamiatku, prepo-
dobná, oslavujeme.DP

I teraz: Bohorodičník, 2. hlas [z nedeľného cyklu] Aké neslý-
chané tajomstvo, ∗ väčšie nad všetky predchádzajúce! ∗Kto kedy
počul, aby bez muža počala matka? ∗ Aby v náručí držala toho,
ktorý objíma všetko stvorenie? ∗ Z vôle Otcovej pochádza jej
plod, ∗ ty si ho ako nemluvňa nosila na vlastných rukách, ∗ preto
si získala právo priamo sa s ním rozprávať, ∗ neprestaň sa teda
zastávať svojich ctiteľov, ※ aby sa zmiloval a naše duše zachrá-
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nil.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Tropáre: Najprv nedeľný tropár hlasu
Sláva: 8. hlas [zo všobecnej miney]Matka, kto teba nasleduje,

∗ ten skutočne bude spasený. ∗ Svoj kríž si vzala, ∗ za Kristom
verne si kráčala. ∗ Vlastným príkladom si učila aj druhých pre-
máhať telo, ∗ lebo je len pominuteľné. ∗ Tým väčšiu starosť si
venovala nesmrteľnej duši. ∗ Teraz ctihodná matka Mária, ※ s
anjelmi sa raduje tvoja duša.VNS

I teraz: 8. hlas Pre nás z Panny narodený, ∗ pretrpel si
ukrižovanie, Dobrotivý, ∗ smrťou si smrť premohol. ∗ Vstal si z
mŕtvych, lebo si Boh. ∗Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svo-
jou rukou. ∗Milosrdný, preukáž svoje milosrdenstvo, ∗ vypočuj
modlitby svojej Rodičky, ∗ ktorá sa za nás ustavične prihovára.
※ Spasiteľ, zachráň svoj opustený ľud.VNS

Večiereň v nedeľu večer

Na Pane, volám: 10 stichír: 4 kajúce cyklického hlasu, 3 z triódy,
3 svätému z miney
Najprv 4 kajúce stichiry cyklického hlasu

Stichiry z triódy, 1. hlas [podoben: Prechváľniji múčenicy]
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Bohatý Kriste, stal si sa chudobným, ∗ aby si ľudstvo obo-
hatil nesmrteľnosťou a nádherou. ∗ Aj ja som zbedačený stras-
ťami života, ∗ preto mi udeľ svoje milosti, ∗ ako si obdaril chu-
dobného Lazára, ∗ uchráň ma pred mukami boháča i pred pek-
lom, ※ ktoré som si zaslúžil.

Veľmi som bohatý na zlé skutky, ∗ miloval som sladký ži-
vot v lenivosti, ∗ aj rozkošiam som sa oddával, ∗ preto som pre-
padol pekelnému ohňu. ∗ Ujmi sa ma, Vládca, ∗ lebo hyniem
duchovným hladom ako Lazár ※ pred bránou Božej spravodli-
vosti.

1. hlas [podoben: Óblak ťa svíta] Šiesty týždeň pôstu po-
korne začnime, ∗ venujme jeho spevy ako prípravu na nedeľu
kvetnú, ∗ keď ako Boh slávne vstúpil do Jeruzalema, ∗ aby svo-
jou smrťou smrť premohol. ∗ Prichystajme si symboly víťazstva
z dobrých skutkov, ∗ a tak zaspievajme Spasiteľovi ※ radostné
hosanna.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Veľký prokimen 8. hlasu Dal si:

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 1. hlas
Obdivuhodne si počína Spasiteľ, ∗ keď podobenstvomo bo-

háčovi a Lazárovi ∗ tých, ktorí chcú naozaj byť múdrymi, poučil
∗ a ukázal nám, aký koniec stihol obidvoch. ∗ On nechce, aby
sme konali ako boháč neľudsky, ∗ ale aby sme nasledovali veľ-
komyseľnú trpezlivosť Lazára, ∗ chce, aby sme mohli radostne
jasať v spoločnosti Abrahámovej. ※ Sláva tebe, Pane, spravod-
livý Sudca. 2x

157



6. týždeň TRIÓDION

Mučeničník, 1. hlas Na príhovor všetkých svätých ∗ i Bo-
horodičky ∗ svoj pokoj, Pane, daruj nám ∗ a zmiluj sa nad nami,
※ lebo ty jediný poznáš zľutovanie.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 1. hlas [samopodoben: Ne-
bésnych činóv] Nebeských zástupov potešenie, ∗ pozemšťanov
spoľahlivá pomocníčka, ∗ zachráň nás, Prečistá Panna, k tebe sa
utiekame, ∗ do teba po Bohu, Bohorodička, ※ svoju nádej vkla-
dáme.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Pondelok šiesteho týždňa
(po 5. pôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 6. hlas [podoben: Vsé otlóžše]
Mnohé priestupky s v radovánkach tohto života ∗ podlo-

mili moje sily, ∗ preto, Vládca, ležiac stále zúbožený ∗ na posteli
svojej ľahkomyseľnosti, ∗ volám: Súcitný, príď a navštív ma, ∗
posilni ma a zľutuj sa nado mnou, ∗ neopúšťaj ma, aby som na
smrť nezosnul, ∗ potešma, ty protivník záhuby, ∗ ty si preskúmal
priepasť podsvetia. ※ Spasiteľ, z nej ma vytrhni.

Boháča bezcitného s napodobnil som vo svojej hlúposti,
∗ v rozkošiach som sa vyžíval, ∗ vo vášňach som sa utápal, ∗
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hoci som videl Lazára, ∗ ako leží pred dverami. ∗ Ducha kajúc-
nosti, Pane, vždy nevšímavo obchádzam, ∗ toto ma trápi, chorý
som a to ma umára, ∗ vášne ma udúšajú, ∗ takže si zasluhujem
plamene pekla, ∗ z neho ma vysloboď Vládca, ※ jediný darca
mnohého zmilovania.

5. hlas [podoben: Hóspodi pri Moyséji; dielo Teodora Studitu]
Pane, zdržiavajúc sa pri Jordáne, ∗ vravíš, že Lazárova choroba
nevedie do smrti, ∗ ale bude nášmuBohu na slávu. ∗ Sláva tvojmu
činu úžasnému i tvojej všemohúcnosti, ∗ lebo ty si smrť odstrá-
nil ※ množstvom tvojho zľutovania, Priateľ človeka.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Prokimen 4. hlas [Ž 106, 1. 2a]: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, ∗
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Verš: Nech tak hovoria tí, ktorých Pán vykúpil.

Čítanie Gen 27, 1–41

Prokimen 7. hlas [Ž 107, 6. 2]: Bože, vznes sa nad nebesá ∗ a tvoja
sláva nech skveje po celej zemi.
Verš: Pripravené je moje srdce, Bože, pripravené je moje srdce.

Čítanie Prís 19, 16–25

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 4. hlas
Zbav nás, Spasiteľ, duši škodlivého lakomstva, ∗ k bedá-

rovi Lazárovi nás v lone Abrahámovom pripočítaj, ∗ lebo ty si na
milosrdenstvo bohatý, ∗ kvôli nám si sa stal dobrovoľne chudob-
ným ∗ a zo záhuby si nás previedol do nezničiteľnosti, ※ súcitný
Bože, milujúci človeka. 2x
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Mučeničník, 4. hlas Ty si prijal vytrvalosť svätých muče-
níkov, ∗ prijmi, Ľudomilný, aj naše oslavné piesne ※ a pre ich
prosby daruj nám veľké zľutovanie.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas Matka Boha Krista,
vysloboď nás, ∗ ty si zrodila Tvorcu vesmíru, ∗ aby sme ti vždy
prevolávali: ※ Raduj sa, ochrankyňa našej duše.

Nasleduje Teraz prepustíš:

Utorok šiesteho týždňa
(po 5. pôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 2. hlas [podoben: Jehdá ot dréva]
Zo všetkých s útokov zlého ducha ∗ onemocnelomoje srd-

ce vášňami naplnené, ∗ ku hrobu lenivosti ho to strašne unáša, ∗
je úplne s pokryté kameňom bezcitnosti. ∗ Pane, drevom tvojho
kríža životodarného, ∗ keď všetkých v podsvetí oživíš, ∗ zobuď s

aj mňa a oživ ma, ∗ aby som v bázni ※ oslavoval tvoje Božstvo.
Bohatstvo s slastí skazonosných ∗ pôsobením zlého ducha

som si obľúbil, ∗ pochabo som sa tešil vo svojej nevedomosti. ∗
Rozum svoj s nevšímal som si, ako si nevšímal boháč Lazára
∗ stenajúceho a hladujúceho, ∗ za tvojím božským pokrmom,
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Slovo. ∗ Zbav ma s ohňa budúceho ∗ pre svoje milosrdenstvo, ※
aby som oslavoval teba, Priateľa človeka.

3. hlas [podoben: Vostáviša trídesiať; dielo Teodorovo] Dnes
Lazár vydýchol svoju dušu ∗ a Betánia ho oplakáva. ∗ Ty ho
vzkriesiš z mŕtvych, náš Spasiteľ, ∗ a na svojom priateľovi vo-
pred potvrdíš ∗ skutočnosť vlastného úžasného Zmŕtvychvsta-
nia, ∗ usmrtenie panstva smrti a Adamovo ožitie. ※ Preto ťa
ospevujeme.
Potom 3 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 4. hlas [Ž 110, 10a. 1]: Počiatkom múdrosti ∗ je bázeň
pred Pánom.
Verš: Budem ťa oslavovať, Pane, celým svojím srdcom v rade
čestných i v zhromaždení.

Čítanie Gen 31, 3–16

Prokimen 4. hlas [Ž 111, 4b. 1]: Milostivý, súcitný ∗ a spravodlivý.
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.

Čítanie Prís 21, 3–21

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 1. hlas
Do purpuru vládcovstva Bohom utkaného ∗ a do hodvábu

nezničiteľnosti oblečená, ∗ pohrdla si, moja duša, vlastnou dôs-
tojnosťou, ∗ bohatstvo a pôžitok si si aj za cenu hriechu naho-
nobila, ∗ svojím súkmeňovcom si pohrdla, ∗ tak ako si boháč
nevšímal biedneho Lazára. ∗ No aby si nebola potrestaná s bo-
háčom, ∗ staň sa chudobnou v duchu ∗ a k Pánovi, ktorý sa pre
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teba stal chudobným, volaj: ∗ Ty, ktorého pred ukrižovaním ob-
liekli do purpuru ∗ a na kríž pribili nahého kvôli mne, ∗ odevom
svojho kráľovstva ※ zbav ma, Kriste, večného zahanbenia. 2x

Mučeničník, 1. hlas Ó aké znamenité bolo, svätí, vaše ko-
nanie! ∗ Vy ste dali svoju krv a zdedili ste nebo, ∗ na čas ste boli
skúške vystavení ∗ a teraz plesáte večne. ∗Naozaj skvelý obchod
ste uzavreli! ∗ Veď ste opustili veci zničiteľné ∗ a dostali ste ne-
zničiteľné, ∗ teraz jasáte s anjelmi ※ a neprestajne ospevujete
Trojicu rovnakej podstaty.

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 1. hlas [podoben:
Prechváľniji múčenicy] „Meč prenikol, Synu, do môjho srdca,“ ∗
vravela Panna, ∗ keď videla visieť Krista na kríži, ∗ „chvejem sa,
Vládca, ∗ ako Simeon kedysi predpovedal. ∗Nuž, vstaň a zároveň
osláv, Nesmrteľný, ※ svoju Matku a služobnicu, prosím ťa!“

Nasleduje Teraz prepustíš:

Streda šiesteho týždňa
(po 5. pôstnej nedeli)

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 z triódy, 4 svätému z miney
Stichiry z triódy, 5. hlas

Bohatý som na vášne, ∗ obliekam si zvodný odev pokry-
tectva, ∗ užívam si neviazane medzi podliakmi, ∗ dávam najavo
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bezhraničnú bezcitnosť, ∗ nevšímam si nabádanie rozumu, ∗ bol
som vrhnutý pred bránu pokánia, ∗mučí ma hlad po čomsi dob-
rom, ∗ ochorel som na stratu vnímavosti. ∗ Ty však, Pane, sprav
zo mňa Lazára, ∗ na hriechy chudobného, ∗ aby mi raz v tvŕdzi
nebol odmietnutý prst s ovlažením ∗ pre jazyk, čo kvíli v nehas-
núcom ohni, ∗ ale daj mi bývať v lone patriarchu Abraháma, ※
lebo ty miluješ človeka. 2x

Mučeničník, 5. hlas Vďaka neochabujúcemu oduševneniu
∗ nezapreli ste Krista, svätí mučeníci, ∗ všetci ste vydržali roz-
ličné muky a trápenia, ∗ skrotili ste sebaistotu krutovládcov, ∗
keďže ste zachovali vieru nedokaličenú a nezlomnú, ∗ presídlili
ste sa do nebies, ∗ tam sa vám dostalo právo slova u Boha, ※
preto proste, aby nám daroval veľké milosrdenstvo.

5. hlas [podoben: Rádujsia; dielo Jozefa Hymnografa] Cez Jor-
dán s telesne si, Ježišu, prešiel ∗ a povedal si tým, čo s tebou cho-
dili: ∗ Zomrel náš priateľ Lazár, ∗ práve ho pochovávajú.⊛ Kvôli
vám sa, priatelia, radujem, ∗ aby ste sa poučili, že ja viem všetko,
∗ že som Boh a nikdy som ním byť neprestal, ∗ hoci som sa na-
rodil ako človek viditeľný. ⊛ Poďme a Lazára oživme! ∗ Nech
smrť pocíti svoju konečnú prehru! ∗ Jej zánik jej jasne dám na
vedomie ※ tým, že svetu preukážem veľké milosrdenstvo.

Napodobnime sMáriu aMartu, veriaci, ∗ k Pánovi vyšlime
nábožné skutky ako svojich vyslancov, ∗ aby pri svojom prí-
chode ∗ vzkriesil náš rozum, čo ako mŕtvy strašne leží v hrobe,
⊛ lenivosťou otupený ∗ bázeň pred Bohom vonkoncom necíti, ∗
teraz nemá činnú životnú silu. ∗ „Pozri, Pane,“ volajme, ⊛ „ako
si kedysi, ty Ľútostivý, zobudil svojho priateľa Lazára ∗ svojou
zvrchovanosťou budiacou úžas, ∗ takisto oživ všetkých nás ※
tým, že nám preukážeš veľké milosrdenstvo.“

163



6. týždeň TRIÓDION

6. hlas [podoben: Hóspodi, na hrób; Teodora Studitu] Dva dni
už Lazár v hrobe spočíva, ∗ hľadí na tých, čo od počiatku vekov
zomreli, ∗ vidí tam čudné hrôzy, davy nespočetné, ∗ ktoré vo
svojich putách drží vládca podsvetia. ∗ Preto jeho sestry horko
nariekajú, ∗ keď sa dívajú na jeho hrob, ∗ Kristus však prichá-
dza svojmu priateľovi vrátiť život ∗ a dosiahnuť dokonalý súlad
všetkých v jednote. ∗ Požehnaný si, Pane, ※ zmiluj sa nad nami.
Potom 4 stichiry svätému z miney
Sláva: I teraz: Bohorodičník tamže

Prokimen 4. hlas [Ž 114, 9. 1]: Nájdem potešenie pred Pánom ∗ v
krajine žijúcich.
Verš:Milujem, lebo Pán vyslyší hlas mojej prosby.

Čítanie Gen 43, 26–31; 45, 1–16

Prokimen 4. hlas [Ž 115, 9. 1]: Svoje sľuby Pánovi splním ∗ pred
všetkým jeho ľudom.
Verš: Dôveroval som, preto som povedal: „Som ponížený ne-
smierne.“

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 21, 23 – 22, 4

NasledujeMoja modlitba:
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Štvrtok šiesteho týždňa
(po 5. pôstnej nedeli)

Večiereň

Na Pane, volám: 6 stichír: 3 z triódy, 3 svätému z miney

Stichiry z triódy, 4. hlas [podoben: Svýše zván býv]
Apoštolov presvätú dvojicu, ∗ ktorá v tebe, Kriste, poznala

jedného z Trojice, ∗ teraz posielaš, aby ti priviedli žriebä, ∗mláďa
ťažného zvieraťa, ako je napísané. ∗ Na ňom, Milosrdný, budeš
pokorne sedieť, ∗ no na výsostiach ochotne pripravuješ miesto ∗
všetkým, ktorí túžia po tebe. ∗No tí, čo sa nerozumným vášňam
∗ na ujmu rozumu poddali, ∗ učiň nech sa, Slovo, vrátia k roz-
umu, ※ tebe volajúc: Hosanna.

Kráľa, Sion, privítaj, ∗ hľa, už sa pri tebe láskavo pristavuje,
∗ aby vzkriesil Lazára a vládu smrti odstránil. ∗ Zástup svätých
mníchov v Bohu zídený, ∗ spoj sa s ľuďmi zo všetkých kútov
sveta, ∗ choďte v ústrety Kristovi s ratolesťami a volajte: ∗ Po-
žehnaný, ktorý prichádza ∗ zachrániť ľudstvo mukami kríža ∗
a darovať všetkým život bez útrap ※ pre svoju dobrotu.

8. hlas [podoben: Jéže drévle vo Edémi] Serafi na výsos-
tiach ∗ nosia ťa, strašný Kriste, ∗ ako Boha i ako tvorcu vesmíru,
∗ ale ty na zemi ideš sa posadiť na žriebä, ∗ sťaby si bol človekom
ako z nás hocikto. ∗ Betánia jasá na privítanie tebe, Spasiteľ, ∗ Je-
ruzalem sa raduje a čaká, ako ťa pozdraví, ∗ smrť leží usmrtená,
∗ dopredu vidí Lazára, ako spomedzi z mŕtvych prichádza. ∗ Aj
my poďme s ním na stretnutie, ∗ mávajme ratolesťami a ospe-
vujme moc ※ tvojej dobroty, Kriste.
Potom 3 stichiry svätému z miney
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Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník podľa hlasu poslednej sti-
chiry

Prokimen 6. hlas [Ž 119, 1. 2]: K Pánovi som volal vo svojom sú-
žení ∗ a on ma vyslyšal.
Verš: Pane, osloboďmoju dušu od nespravodlivých perí a od ľsti-
vého jazyka.

Čítanie Gen 46, 1–7

Prokimen 6. hlas [Ž 120, 7. 1]: Pán ťa ochráni od všetkého zla, ∗
tvoju dušu ochráni Pán.
Verš: Pozdvihol som oči k horám: Odkiaľ mi príde pomoc?

Čítanie Prís 23, 15 – 24, 5

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 8. hlas
Boháčovho bezcitného správania ∗ a nežičlivého zmýšľa-

nia zbav ma, Kriste Bože, ∗ veď ty si nás z hriechov svojím krí-
žom očistil. ∗ Pozdvihni ma ako toho, kto horlivo napodobňuje ∗
vďačnú trpezlivosť chudobného Lazára, ∗ z lona patriarchu Ab-
raháma ma nevylúč, ※ pre svoje veľké zľutovanie. 2x

Mučeničník, 8. hlas [samopodoben: Múčenicy Hóspodni]
Mučeníci Pánovi, ∗ vy každé miesto posväcujete, ∗ každú cho-
robu uzdravujete, ∗ aj teraz sa prihovorte, prosíme,※ aby sa naše
duše zbavili úkladov Nepriateľa.

Sláva: I teraz: Krížový bohorodičník, 8. hlas Div neuve-
riteľný! ∗ Tajomstvo nevídané! ∗ Skutok neslýchaný! ∗ Vravela
Panna, keď ťa videla na kríži, ∗ ako visíš medzi dvoma lotrami,
∗ ty, ktorého úžasne porodila bez bolesti. ∗ Teraz sa rozplakala
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a vravela: ∗ „Ach, dieťa moje najmilšie! ∗Ako to, že tento hrozný
a nevďačný ľud ※ dal ťa pribiť na kríž?

Nasleduje Teraz prepustíš:

Piatok šiesteho týždňa
(pred Lazárovou sobotou)

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 3 z triódy, 7 z Lazárovej soboty
Stichiry z triódy, 8. hlas

Keď sme duši osožnú Štyridsiatnicu zavŕšili, ∗ prosíme ťa,
Ľudomilný, ∗ aby sme smeli vstúpiť aj do týždňa tvojho utrpenia
∗ a v ňom osláviť tvoju veľkosť ∗ i nevýslovnú tvoju spásnu sta-
rostlivosť o nás, ∗ spievajúc jednomyseľne: ※ „Sláva tebe, Pane!“
2x

Mučeničník, 8. hlas [podoben: Múčenicy Hóspodni] Muče-
níci Pánovi, ∗ vyproste nám od Boha ∗ a vyžiadajte pre naše duše
veľa zľutovania ※ a uzmierenie pri množstve našich pádov.
Stichiry Lazárovej soboty, 6. hlas [dielo Leva Múdreho]

Pane, keď si chcel vidieť hrob Lazára, ∗ lebo si sa chystal
dobrovoľne v hrobe prebývať, ∗ opýtal si sa „Kde ste ho uložili?“
∗ Keď ti povedal to, čo si vedel sám od seba, ∗ oslovil si toho,
ktorého si miloval: ∗ „Lazár, vyjdi von!“ ∗ Bezduchý začul toho,
ktorý mu daroval dych života, ※ teba, Spasiteľa našich duší. 2x
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6. hlas [samopodoben: Hóspodi, na hrób] Pane, prišiel si
k hrobu Lazára, ∗ ktorý bol pochovaný už štvrtý deň, ∗ prelieval
si slzy za priateľom, ∗ vzkriesil si mŕtveho, hoci už bol štvrtý
deň, ∗ ó ty klas života! ∗ Tvoj hlas zaznel a smrť bola spútaná, ∗
ruky rozviazali rubáš pohrebný. ∗ Vtedy zástup učeníkov preží-
val záplavu radosti ∗ a z úst všetkých verejne v súzvučnom zbore
zaznievalo: ※ „Dobrorečíme ti, Spasiteľ, zmiluj sa nad nami.“ 2x

[samohlasen] Pane, tvoj hlas zbúral palác ríše podsvetia,
∗ slovo tvojej moci vzkriesilo z hrobu človeka na štvrtý deň, ∗
tak sa Lazár stal spásnym predobrazom znovuzrodenia. ∗ V tvo-
jej moci je všetko, Vládca Kráľ všetkého, ∗ preto svojim služob-
níkom ráč darovať ※ uzmierenie a veľké zmilovanie.

Pane, chcel si, aby tvoji učeníci uverili v tvoje zmŕtvychvs-
tanie, ∗ preto si prišiel k hrobu Lazára, ∗ stačilo, že si ho oslovil
a podsvetie bolo olúpené, ∗ prepustilo štvordňového zajatca ∗ a
ten ťa pozdravil: ※ „Požehnaný Pane, sláva tebe.“

Pane, svojich učeníkov si vzal so sebou ∗ a prišiel si do
Betánie, ∗ aby si vzkriesil Lazára, ∗ podľa zákona ľudskej priro-
dzenosti si nad ním zaplakal, ∗ ako Boh si ho vzkriesil z hrobu
štvrtý deň po smrti ∗ a on ťa pozdravil, Spasiteľ: ※ „Požehnaný
Pane, sláva tebe.“

Sláva: 8. hlas Náš Spasiteľ, keď si zastal pri Lazárovom
náhrobku, ∗ oslovil si mŕtveho a zobudil si ho akoby len zo spán-
ku, ∗ ničivý rozklad bol odviaty dychom nezničiteľnosti, ∗ na
tvoje slová vyšiel ten, čo bol plátnami poviazaný. ∗ Všetko je
v tvojej moci, ∗ všetko tebe slúži, Ľudomilný, ∗ všetko tebe je
poddané, ※ Spasiteľ náš, sláva tebe.

I teraz: Keď sme duši osožnú Štyridsiatnicu zavŕšili, ∗ po-
zdravme: „Raduj sa, Betánia, Lazárova otčina! ∗ Radujte sa, Má-
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ria a Marta, sestry Lazárove, ∗ lebo zajtra príde Kristus, ∗ aby
svojím slovom vášho mŕtveho brata oživil.“ ∗ Jeho hlas strašne
vydesí trpkú a nenásytnú ríšu podsvetia, ∗ tá s veľkým stonaním
prepustí Lazára ovinutého plátnom, ∗ židovský ľud ohromený
pohľadom na tento div ∗ vyjde mu v ústrety s ratolesťami pa-
liem a olivy, ∗ uvidíme deti, ktorým budú závidieť otcovia, ∗ ony
ti budú spievať na oslavu: ※ Požehnaný, ktorý prichádza v mene
Pánovom, kráľ Izraela.

Prokimen 6. hlas [Ž 123, 8. 1]: Naša pomoc v mene Pánovom, ∗
ktorý stvoril nebo i zem.
Verš: Keby Pán nebol v nás, ∗ nechže to povie Izrael.

Čítanie Gen 49, 33 – 50, 26

Prokimen 4. hlas [Ž 124, 1. 3]: Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako
vrch Sion, ∗ nezachveje sa na veky.
Verš: Lebo Pán nedopustí žezlo hriešnikov na podiel spravodli-
vých.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Prís 31, 8–31

NasledujeMoja modlitba:

Kvetná nedeľa
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Veľká večiereň v sobotu večer
1. katizma

Na Pane, volám: 10 stichír: všetky z Kvetnej nedele
6. hlas Dnes nás zhromaždila milosť Svätého Ducha, ∗

preto všetci berieme tvoj Kríž a voláme: ∗ Požehnaný, ktorý pri-
chádza ∗ v mene Pánovom. ※ Hosana, na výsostiach. 2x

Ten, ktorý má za prestol nebesia ∗ a za podnožku mu slúži
zem, ∗ Slovo Boha Otca a Syn spoluvečný, ∗ dnes na biednom os-
liatku pokorne vstúpil do Betánie, ∗ preto mu židovské deti vyšli
v ústrety, ∗ s ratolesťami v rukách ho pozdravovali: ∗ Hosanna
na výsostiach, ※ požehnaný prichádzajúci Kráľ Izraela. 2x

Poďte dnes aj my, celý nový Izrael, ∗ cirkev z pohanov, ∗
s prorokom Zachariášom volajme: ∗ Raduj sa nesmierne, dcéra
Siona, ∗ šír to posolstvo, dcéra Jeruzalema. ∗Hľa, tvoj Kráľ k tebe
prichádza, ∗ tichý záchranca, sedí na žriebäti oslice, ∗ mláďati
ťažného zvieraťa. ∗ Vy, deti, oslavujte, ∗ v rukách ratolesti, spie-
vajte chválospev: ∗ Hosanna na výsostiach, ※ požehnaný pri-
chádzajúci Kráľ Izraela. 2x

Ako predobraz svojho úžasného zmŕtvychvstania ∗ svo-
jím príkazom si, Dobrý, vzkriesil mŕtveho priateľa Lazára, ∗ hoci
spočíval v hrobe už štvrtý deň, ∗ nato symbolicky si vysadol na
osliatko, ∗ takže si sa viezol ako na voze, ∗ národom si dokazoval,
že si Spasiteľ, ∗ kým tvoj milovaný Izrael, ∗ prináša ti chválospev
∗ z úst dojčeniec a nevinných nemluvniat, ∗ ktoré ťa vítali, keď
si prichádzal do Svätého Mesta ※ šesť dní pred Paschou. 2x

Bolo šesť dní pred Paschou, ∗ keď prišiel Ježiš do Betánie,
∗ učeníci prišli k nemu s otázkou: ∗ Pane, kde chceš, aby sme ti
pripravili jesť Baránka? ∗On ich poslal: Odíďte oproti do dediny,
∗ tam stretnete človeka s krčahom vody na pleci, ∗ choďte za ním
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a pánovi domu povedzte. ∗ Učiteľ ti odkazuje: ∗ U teba budem
jesť Baránka ※ so svojimi učeníkmi.

Sláva: I teraz: Dnes nás zhromaždila: (prvá stichira)

Veľký prokimen 6. hlasu Pán kraľuje:

Čítania:
Gen 49, 1–2; 8–12
Sof 3, 14–19
Zach 9, 9–15a

Litijné stichiry 1. hlas
Duchu svätý, ktorý si naučil ∗ apoštolov rozprávať cu-

dzími jazykmi, ∗ ty si aj deti hebrejské ∗ podnietil, aby vo svojej
nevinnosti volali: ∗ Hosanna na výsostiach, ※ požehnaný pri-
chádzajúci Kráľ Izraela.

2. hlas Keď si, Pane, vchádzal do Svätého Mesta, ∗ sediac
na žriebäti, ponáhľal si sa na Strasť, ∗ aby si naplnil Zákon a Pro-
rokov, ∗ deti Hebrejov ohlasovali víťazstvo zmŕtvychvstania, ∗
spievali ti s ratolesťami a konármi v rukách: ∗ Požehnaný si,
Spasiteľ. ※ Zmiluj sa nad nami.

Sláva: I teraz: 3. hlas Šesť dní pred tým, ako sa mala ko-
nať Pascha, ∗ prišiel Ježiš do Betánie, ∗ aby z hrobu vyvolal po
štyroch dňoch Lazára ∗ a vopred zvestoval svoje zmŕtvychvs-
tanie, ∗ oproti mu vyšli aj ženy Marta a Mária, sestry Lazára, ∗
ktoré ho oslovili: ∗ „Pane, keby si tu bol býval, náš brat by nebol
zomrel.“ ∗ Nato im on hovorí: ∗ „Vari som vám nepovedal, ∗ že
kto vo mňa verí, aj keby zomrel, bude žiť? ∗ Ukážte, kde ste ho
uložili.“ ∗ Potom naňho zavolal Tvorca všetkého:※ „Lazár, poďže
von!“
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Veršové stichiry, 8. hlas
Raduj sa a plesaj, mesto Sion! ∗ Vyzdob sa a jasaj, cirkev

Božia! ∗ Lebo v spravodlivosti prišiel tvoj Kráľ, ∗ sediac na os-
liatku, ∗ deťmi ospevovaný: ∗ Hosanna na výsostiach! ∗ Požeh-
naný si, ktorý máš plnosť zľutovania. ※ Zmiluj sa nad nami.
Verš [Ž 8, 3]: Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu.

Dnes Spasiteľ do mesta Jeruzalema ∗ prišiel, aby Písma na-
plnil. ∗Všetci držali v rukách ratolesti paliem, ∗ pred ním na zem
plášte prestierali, ∗ lebo poznávali, že on je náš Boh. ∗ Ten, koho
cherubíni neustále pozdravujú: ∗ Hosanna na výsostiach! ∗ Po-
žehnaný si, ktorý máš plnosť zľutovania. ※ Zmiluj sa nad nami.
Verš [Ž 8, 2a]: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno po
celej zemi.

Ty, ktorého nosia cherubíni, ∗ ktorého ospevujú serafíni, ∗
na osliatko si sa posadil, Dobrotivý, ako Dávid, ∗ deti ťa ospevo-
vali, ako Bohu prislúcha, ∗ no Židia sa hriešne rúhali, ∗ sedenie
na žriebäti označovalo neosedlanosť pohanov, ∗ ktorí z nevery
do viery budú pretvorení. ∗ Kriste, sláva tebe, ※ jediný súcitný
a ľudomilný.

Sláva: I teraz: 6. hlas Dnes nás zhromaždila: (prvá sti-
chira na „Pane, volám“)

Nasleduje Teraz prepustíš:

Tropáre: spievame bez doxológie
1. hlas Už pred tvojím utrpením, Kriste Bože, ∗ doká-

zal si pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie, ∗ lebo si
vzkriesil Lazára. ∗ Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi ∗
nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva ∗ a k tebe, Víťazovi na
smrťou, voláme: ∗ „Hosanna na výsostiach. ※ Požehnaný, ktorý
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prichádza v mene Pánovom. 2x
Iný tropár, 4. hlas

Keď sme s tebou zomreli a boli pochovaní krstom, Kriste,
Bože náš, ∗ stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľ-
ného života. ∗ Ospevujeme ťa a voláme: ∗ Hosanna na výsos-
tiach. ※ Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Večiereň v nedeľu večer

Na Pane, volám: 6 stichír: všetky z triódy
1. hlas Raduj sa a plesaj, mesto Sion! ∗ Vyzdob sa a jasaj,

cirkev Božia! ∗ Lebo v spravodlivosti prišiel tvoj Kráľ, ∗ sediac na
osliatku, ∗ deťmi ospevovaný: ∗ Hosanna na výsostiach! ∗ Po-
žehnaný si, ktorý máš plnosť zľutovania. ※ Zmiluj sa nad nami.
2x

Dnes Spasiteľ do mesta Jeruzalema ∗ prišiel, aby Písma na-
plnil. ∗Všetci držali v rukách ratolesti paliem, ∗ pred ním na zem
plášte prestierali, ∗ lebo poznávali, že on je náš Boh. ∗ Ten, koho
cherubíni neustále pozdravujú: ∗ Hosanna na výsostiach! ∗ Po-
žehnaný si, ktorý máš plnosť zľutovania. ※ Zmiluj sa nad nami.
2x

Ty, ktorého nosia cherubíni, ∗ ktorého ospevujú serafíni, ∗
na osliatko si sa posadil, Dobrotivý, ako Dávid, ∗ deti ťa ospevo-
vali, ako Bohu prislúcha, ∗ no Židia sa hriešne rúhali, ∗ sedenie
na žriebäti označovalo neosedlanosť pohanov, ∗ ktorí z nevery
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do viery budú pretvorení. ∗ Kriste, sláva tebe, ※ jediný súcitný
a ľudomilný. 2x
Sláva: 1. hlas Raduj sa a plesaj: (prvá stichira)
I teraz: 1. hlas Ty, ktorého nosia cherubíni: (tretia stichira)

Prokimen 8. hlas [133, 1]: Hľa, teraz oslavujte Pána ∗ všetci slu-
žobníci Pánovi.
Verš: Ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho
Boha.

Nasleduje Ráč nás, Pane, tento večer:

Veršové stichiry, 2. hlas
Od palmových ratolestí ∗ ako od sviatku Božieho ∗ prej-

dime teraz, veriaci, k tajomstvu prinášajúcemu spásu, ∗ k úc-
tyhodnému sviatku strastí Kristových. ∗ Vidiac, ako za nás trpí
dobrovoľne, ∗ vrúcne mu spievajme a ďakujme, ∗ súhlasne ho
oslovme: ∗ Ty, prameň milosrdenstva, ∗ ty prístav našej spásy, ※
Pane, sláva tebe.
Verš [Ž 97, 1]: Spievajme Pánovi pieseň novú a oslavujme jeho
skutky zázračné.

3. hlas Hrozné je padnúť do rúk Boha živého, ∗ veď on
ako sudca pozná myšlienky a tajné zámery, ∗ nech nikto jeho
dokonalú vernosť neskúša, ∗ ale predstúpme pred Krista s báz-
ňou a pokorou, ∗ aby sme prijali zľutovanie a milosť získali ※ na
pomoc prepotrebnú.
Verš [Ž 97, 3b]: Všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha.

7. hlas Podlá a neverná synagóga, ∗ svojmu manželovi si
sa spreneverila. ∗ Prečo držíš zmluvu, sťaby si bola jej dedič-
kou? ∗ Prečo sa chváliš Otcom, keď zavrhuješ Syna? ∗ Prorokov
si neprijala, ktorí zvestovali Syna! ∗ Hanbi sa aj pred vlastnými
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deťmi, ∗ ktoré volajú: „Hosanna synovi Dávidovmu, ※ požeh-
naný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Sláva: 2. hlas Od palmových ratolestí: (prvá stichira)
I teraz: 3. hlas Hrozné je padnúť: (druhá stichira)

Nasleduje Teraz prepustíš:

Svätý a veľký pondelok

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: všetky z triódy
1. hlas Idúc, Pane, na dobrovoľné utrpenie, ∗ po ceste

si apoštolom rozprával: ∗ „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema, ∗
Syn človeka bude zradený, ∗ tak ako to bolo o ňom napísané.“
∗ Poďme teda aj my s očistenými zmyslami, ∗ s ním putujme a
pribiť sa dajme na kríž s ním, ∗ pre neho sa umŕtvime voči slas-
tiam tohto života, ∗ aby sme ožili spolu s ním ∗ a počuli sme ho,
ako hovorí: ∗ „Už nejdem trpieť do pozemského Jeruzalema, ∗
lež vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, ∗ ku svojmu
Bohu i k vášmu Bohu, ∗ ja vás vyzdvihnem do Jeruzalema, ktorý
je tam hore, ※ do nebeského kráľovstva. 2x

5. hlas Dospeli sme, veriaci, k spásnemu utrpeniu Boha
Krista, ∗ oslávme jeho veľkú trpezlivosť, ∗ aby vo svojej milosrd-
nej láske ∗ vzkriesil aj nás umŕtvených voči hriechu, ※ lebo je
dobrý a miluje človeka. 2x
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Pane, neopísateľné tajomstvo tvojho plánu spásy ∗ bolo
nad chápavosť matky synov Zebedejových, ∗ preto ťa prosila,
aby si jej deťom daroval pocty časného kráľovstva, ∗ ale na-
miesto toho si prisľúbil svojim priateľom, že vypijú čašu smrti,
∗ hovoril si, že ešte pred nimi sám vypiješ tú čašu, očistenie
od hriechov. ∗ Preto ťa pozdravujeme: ※ „Sláva ti, spása našich
duší.“ 2x

Pane, keď si vychovával svojich učeníkov, ∗ ukladal si im,
aby zmýšľali celkom bezúhonne, ∗ aby sa nestávali podobnými
pohanom, ∗ neutláčali najslabších. ∗ „Medzi vami, mojimi uče-
níkmi, to tak nebude, ∗ veď ja som sa dobrovoľne stal chudob-
ným. ∗ Nech teda prvý spomedzi vás je sluhom všetkých, ∗ kto
vládne, nech je sťa vláde poddaný, ∗ najpoprednejší sťa najpo-
slednejší. ∗ Lebo ja som prišiel poslúžiť zúboženému Adamovi
∗ a dať život na výkupné za mnohých, ※ ktorí ma pozdravujú:
Sláva ti.“ 2x

8. hlas Bojme sa, bratia, potrestania, aké stihlo strom fi-
govník, ∗ ktorý vyschol pre neplodnosť. ∗ Preto prinesme Kris-
tovi náležité plody pokánia, ※ on nám preukázal veľké milosr-
denstvo. 2x

Sláva: 8. hlas Had našiel ďalšiu Evu v Egypťanke ∗ a po-
náhľal sa zaliečavými slovami oklamať Jozefa, ∗ ale ten, zane-
chajúc šat, ušiel pred hriechom, ∗ a hoci bol nahý, nehanbil sa,
∗ bol ako prvostvorený človek pred neposlušnosťou. ※ Na jeho
prosby, Kriste, zmiluj sa nad nami.

I teraz: 5. hlas Pane, keď si išiel v ústrety strasti, ∗ aby
si svojich učeníkov povzbudil, ∗ vzal si ich bokom a vravel si: ∗
„Prečože nemáte na pamäti moje slová, ∗ ktoré som vám kedysi
povedal, ∗ napísané je, že každý prorok má byť zabitý len v Je-
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ruzaleme? ∗ Teraz teda nadišla chvíľa, o ktorej som riekol: ∗Hľa,
do rúk hriešnikov sa zradou vydávam ∗ a tí ma budú vysmievať,
∗ potom aj na kríž ma pribijú a dovolia uložiť do hrobu, ∗ celkom
zohaveného ma budú medzi mŕtvych počítať. ∗ Vy však nestrá-
cajte odvahu, ∗ veď na tretí deň vstanem, ※ aby verní jasali a
mali večný život.

Prokimen 6. hlas [Ž 127, 5a–b. 1]: Nech ťa žehná Pán zo Siona, ∗ a
uzrieš dobrá Jeruzalema.
Verš: Blažení všetci, ktorí sa boja Pána, ktorí kráčajú po jeho
cestách.

Čítanie Ex 1, 1–20

Prokimen 6. hlas [Ž 128, 8b. 1]: Požehnali sme vás ∗ v mene Páno-
vom.
Verš: Častokrát útočili na mňa od mojej mladosti.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Jób 1, 1–12

NasledujeMoja modlitba:

Evanjelium Mt zač. 98 (24, 3–35)

Veľký a svätý utorok
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Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: všetky z triódy
1. hlas Do žiary tvojich svätých ∗ ako vojdem ja nehodný?

∗ Veď ak sa odvážim vkročiť do svadobnej dvorany, ∗ usvedčí ma
odev, pretože nie je svadobný, ∗ zviažu a vyhodia ma anjeli. ∗
Očisť, Pane, moju dušu od špiny, ※ zachráň ma, veď ty miluješ
človeka. 2x

2. hlas Z lenivosti som zadriemal, ∗ nezískal som, Kriste
Ženích, lampu horiacu cnosťami, ∗ stal som sa podobným ne-
múdrym pannám, ∗ lebo som sníval, keď bol čas konať. ∗ Ne-
zavri predo mnou, Vládca, tvoje srdce plné zľutovania, ∗ ale za-
tras mnou a zobuď ma z pochmúrneho spánku, ∗ s rozumnými
pannami ma voveď do svojej svadobnej siene, ∗ kde sa ozýva
čistý hlas tých, čo slávia sviatok ∗ a neprestajne ťa pozdravujú.
※ Pane, sláva tebe. 2x

4. hlas Duša, počula si o odsúdení muža, ktorý talent za-
kopal? ∗ Neskrývaj Božie slovo, ∗ zvestuj jeho zázračné diela, ∗
aby sa dar rozmnožil, ※ a ty vstúpiš do radosti svojho Pána. 2x

6. hlas Ženích nad všetkých ľudí krajší v svojej dobrote,
∗ pozval si nás k duchovnému stolu do svojej svadobnej dvo-
rany, ∗ zvleč zo mňa môj šat hriechmi zašpinený, ∗ lebo mám
spoluúčasť na tvojich útrapách, ∗ a ozdobiac ma slávnym ode-
vom tvojej nádhery, ∗ urob ma šťastným spoluhodovníkom vo
tvojom kráľovstve, ※ lebo si milosrdný Pán. 2x

Poďte, veriaci, pusťme sa do diela z lásky k Vládcovi! ∗
Veď on služobníkom rozdáva bohatstvo. ∗ Úmerne každý zná-
sobme talent milosti. ∗ Jeden nech prináša múdrosť skrze dobré
skutky, ∗ druhý nech vzorne slúži verejnosti, ∗ kto sa verne drží
náuky, nech ju priblíži nevedomým, ∗ iný zasa nech rozdáva bo-
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hatstvo bedárom. ∗ Takto zveľaďme hodnotu úveru ∗ a ako verní
správcoviamilosti ∗ staňme sa hodnými Pánovej radosti. ∗Kriste
Bože, urob nás jej hodnými, ※ veď ty miluješ ľudí.

7. hlas Hľa, tebe, duša moja, Vládca zveruje talent. ∗ S báz-
ňou prijmi láskavý dar, ∗ zúroč ho darcovi tým, že ho rozdáš
núdznym, ∗ získaš si tým priateľstvo Pána, ∗ aby si mohol stáť
po jeho pravici, keď príde v sláve, ∗ a počuť oblažujúci výrok:
∗ „Vojdi, sluha, do radosti svojho Pána!“ ∗ tejto radosti hodným
urob, Spasiteľ, mňa zblúdeného ※ pre tvoje veľké zľutovanie.

Sláva: I teraz: 6. hlas Keď prídeš v sláve s anjelskými
vojmi ∗ a zasadneš, Ježiš, na trón súdu, ∗ neoddeľ ma osve, dobrý
Pastier. ∗ Rád máš cesty, čo vpravo smerujú, ∗ tie, čo vedú vľavo
sú ti odporné. ∗ Hriechom zosuroveného mňa s capmi nezahub,
∗ ale pripočítaj k ovciam po tvojej pravici, ※ spas ma, veď ty
miluješ ľudí.

Prokimen 6. hlas [Ž 131, 8. 1]: Vstaň, Pane, k miestu svojho odpo-
činku, ∗ ty aj archa tvojej všemoci.
Verš: Pamätaj, Pane, na Dávida a na všetku jeho miernosť.

Čítanie Ex 2, 5–10

Prokimen 4. hlas [Ž 132, 1. 2]: Hľa, aké je dobré či aké krásne, ∗
keď bratia žijú pospolu.
Verš: Sťa myro na hlave, stekajúce na bradu, na Áronovu bradu.

Čítanie Jób 1, 13–22

NasledujeMoja modlitba:

Evanjelium Mt zač. 102 (24, 36 – 26, 2)
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Svätá a veľká streda

Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: všetky z triódy
1. hlas Keď v tebe, Synovi Panny, ∗ pobehlica spoznala

pravého Boha, ∗ tu s plačom skormúteno vravela: ∗ „Napáchala
som veci hodné sĺz. ∗Odpusť dlh, tak ako si ja vlasy rozpúšťam, ∗
prejav milujúcej lásku, hoci zaslúži nenávisť, ∗ a pred mýtnikmi
budem zvestovať, ※ že ty si Dobrodinec a miluješ človeka.“

Prevzácne myro pobehlica zmiešala so slzami ∗ vyliala na
tvoje prečisté nohy, pokrývajúc ich bozkami. ∗Onú ženu si hneď
ospravedlnil. ∗ Aj nám daruj odpustenie, ※ zachráň nás, veď ty
si za nás trpel.

Keď ti prinášala myro hriešnica, ∗ práve vtedy sa učeník
dohováral s porušiteľmi zákona. ∗ Ona sa radovala, keď draho-
cenné myro vyliala, ∗ on sa náhlil predať neoceniteľného, ∗ ona
sa priznávala k Pánovi, ∗ on sa s Pánom rozišiel, ∗ ona sa oslo-
bodila, ∗ no Judáš sa stal nepriateľovým otrokom. ∗ Ach, aká
hrozná býva ľahkomyseľnosť! ∗ A aké mocné je pokánie! ∗ To
nám daruj, Spasiteľ, ※ zachráň nás, veď ty si za nás trpel.

Ach, aká bola Judášova ničomnosť! ∗ Pozoroval pobehlicu,
ako bozká Ježišove šľapaje, ∗ a pritom rozmýšľal o podlom bozku
a o zrade. ∗ Ona si rozviazala vlasy, ∗ kým on sa dal zviazať do
pút zlosti, ∗ prinášajúc namiesto myra smradľavú zákernosť; ∗
veď nenávisť nevie uprednostniť, čo je osožné. ∗ Ach, aká bola
Judášova ničomnosť! ※ Naše duše od nej, Bože, osloboď.

2. hlas Hriešnica utekala po voňavú masť, ∗ bežala kúpiť
vzácne myro, aby pomazala Dobrodinca, ∗ predavačovi pove-
dala: „Daj mi myro, ※ aby som natrela toho, ktorý zotrel všetky
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moje hriechy.“
6. hlas Tá, čo bola v hriechu pohrúžená, ∗ našla v tebe prí-

stav spásy, ∗ vylievajúc na tebamyro so slzami, volala: ∗ „Zhliad-
ni ty, čo prijímaš pokánie hriešnikov! ∗ Zachráň ma, Vládca,
z príboja hriechu ※ pre svoje veľké zľutovanie.“

Dnes prišiel Kristus do domu farizeja, ∗ tam k nemu pri-
stúpila hriešnica, ∗ padla mu k nohám a volala: ∗ „Zhliadni na
ženu ponorenú do hriechu, ∗ zhrozenú svojimi skutkami, ∗ ale
tvojej dobrote sa nezhnusila. ※ Odpusť mi, Pane, zlé skutky, za-
chráň ma!“

Vystrela pobehlica vlasy k tebe, svojmu Pánovi, ∗ vystrel
Judáš ruku k porušiteľom zákona. ∗ Ona si odniesla odpustenie,
∗ on si vzal strieborniaky. ∗ Preto pozdravujeme teba, ∗ ktorý si
bol za nás predaný a nás si oslobodil. ※ Sláva tebe, Pane.

Prišla žena plná špiny a odporná, ∗ slzy prelievala na tvoje
nohy, Spasiteľ, ∗ zvestujúc utrpenie: ∗ „Ako pozriem na teba,
Pane? ∗ Sám si prišiel predsa spasiť nemravnicu. ∗ Mňa mŕtvu
zodvihni z priepasti, ∗ Lazára si z hrobu vzkriesil na štvrtý deň.
※ Prijmi, Pane, mňa úbohú a zachráň ma!“

Rozčarovaná svojím spôsobom života ∗ a vo vedomí svojej
neresti ∗ prišla k tebe s myrom a vravela: ∗ „Neodvrhni nemrav-
nicu, z Panny narodený, ∗ neprehliadni moje slzy, ty radosť an-
jelov, ∗ ale prijmi, Pane, mňa kajúcnicu, ∗ ktorú si neodsotil ako
hriešnicu, ※ pre svoje veľké zľutovanie.“

Sláva: I teraz: 8. hlas [dielo mníšky Kasie] Žena, ktorá do
mnohých hriechov upadla, ∗ vnímajúc však, Pane, tvoje božstvo,
∗ podujala sa na úkon myronosičky, ∗ s nárekom ti prináša myro
pred pohrebom. ∗ „Beda“, hovorí, „lebo vo mne zavládla noc, ∗
podpichovanie na roztopaš, ∗ noc chmúrna a bez svitu mesiaca,
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∗ slepá náruživosť hriechu. ∗ Prijmi aspoň pramene mojich sĺz ∗
ty, ktorý vodu morí privádzaš do mrakov! ∗ Skloň sa k stonom
môjho srdca ∗ ty, čo si sklonil nebesá svojím neopísateľným zo-
stúpením! ∗ Tvoje prečisté nohy vybozkávam ∗ a svojimi vlasmi
ich poutieram. ∗ Tie nohy, ktorých kroky začula Eva v raji pod-
večer ∗ a od strachu sa ukryla. ∗Mojich hriechov je celá záplava,
∗ ale kto prebáda hlbočiny tvojich súdnych výrokov, ∗ Spasiteľ,
záchranca mojej duše? ∗ Neprehliadni svoju služobnicu, ※ veď
ty máš nesmierne zľutovanie.“

Prokimen 4. hlas [Ž 135, 26. 2]: Oslavujte Boha nebies, lebo jeho
milosrdenstvo je večné.
Verš:Oslavujte Boha nad bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je več-
né.

Čítanie Ex 2, 11–22

Prokimen 4. hlas [Ž 137, 8bc. 1bd]: Pane, tvoje milosrdenstvo je
večné, ∗ neprehliadni diela svojich rúk.SJŠ
Verš: Budem ťa oslavať, Pane, celým svojím srdcom, aj pred an-
jelmi ti zaspievam.

Požehnanie so sviecou a kadidlom

Čítanie Jób 2, 1–10

NasledujeMoja modlitba:

Evanjelium Mt zač. 108 (26, 6–16)
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1. hlas OKTOICH

1. hlas

Sobota večer

Stichiry na Pane, volám

Stichiry vzkriesenia
Prijmi, svätý Pane, naše večernémodlitby ∗ a udeľ nám od-

pustenie hriechov,※ lebo ty jediný si ukázal svetu vzkriesenie.VNS
Vystúpte, ľudia, na Sion ∗ a pobozkajte ho. ∗ Vzdajte na

ňom slávu Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych, ∗ lebo je náš Boh. ∗
On nás zbavil našich neprávostí.VNS

Poďte, ľudia, a spievajme. ∗ Kristovi sa klaňajme. ∗ Osla-
vujme jeho vzkriesenie, ∗ lebo on je náš Boh. ※ On zbavil svet
nástrah nepriateľa.VNS
Stichiry východu

Radujte sa, nebesia, hlahoľte, hlbiny zeme, ∗ hory, šťastím
jasajte. ∗ Hľa, Emanuel pribil na kríž naše hriechy. ∗ Zničil smrť
a daroval nám život. ※ Vo svojej dobrote vzkriesil Adama.VNS

Zvelebujme Pána, ktorý z lásky k nám vystúpil na kríž. ∗
Trpel a bol pochovaný. ∗Na tretí deň vstal z mŕtvych. ∗ Radostne
k nemu volajme: ∗ „Kriste, upevni svoju cirkev v pravej viere ∗ a
udeľ pokoj dňom nášho života, ※ lebo si dobrý a miluješ nás.“VNS

My nehodní, Kriste Bože náš, ∗ stojíme pred tvojím hro-
bom, lebo prijal Život ∗ a oslavujeme tvoju nekonečnú dobrotu. ∗
Ty, Bezhriešny, si prijal kríž i smrť, ∗ aby si svetu daroval vzkrie-
senie, ※ lebo nás miluješ.VNS

Oslavujeme Slovo, ∗ ktoré spolu s Otcom nemá počiatok
a je spoluvečné, ∗ nevýslovným spôsobom sa narodilo z Panny,
∗ pre nás prijalo kríž i smrť ∗ a slávne vstalo z mŕtvych ∗ a takto
mu volajme: ∗ „Sláva tebe, Pane, ※Darca života a Spasiteľ našich
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duší.“VNS
Sláva: I teraz: Dogmatický bohorodičník Slávu vesmíru,

čo z ľudstva vzklíčila, ∗ rodičku Vládcu a nebeskú bránu, ∗ Má-
riu Pannu ospevujme, ∗ tú, ktorá je piesňou beztelesných by-
tostí ∗ a pravým šperkom veriacich. ∗ Veď ona sa zjavne stala
nebom, ∗ stala sa chrámom Božskosti! ∗ Veď ona zbúrala hradbu
nepriateľstva, ∗mier nastolila, kráľovstvo otvorila. ∗V nej máme
pravú kotvu viery ∗ a v Kristovi z nej narodenom svojho horli-
vého záchrancu. ∗ Nuž, odvahu, odvahu, Boží ľud! ※ On porazí
nepriateľov, lebo je Všemocný.

Veršové stichiry

Stichira vzkriesenia
Kriste, tvoje utrpenie zbavilo nás strastí ∗ a tvoje vzkrie-

senie smrti a rozpadu. ※ Sláva tebe, Pane.VNS
Stichiry alfabetické

Veseľ sa,A tvorstvo, plesajte, nebesia ∗ národy, radostne tlies-
kajte, ∗ lebo náš Spasiteľ, Kristus, pribil na kríž naše hriechy. ∗
Smrť premohol a daroval nám život. ※ Ako najlepší priateľ člo-
veka vzkriesil padlého Adama.VNS

Z láskyB k človeku si vystúpil na kríž, ∗ nepochopiteľný
Kráľu neba i zeme. ∗ Vládca pekiel sa zdesil, keď ťa uzrel v pod-
svetí. ∗ Ale duše spravodlivých s jasotom vítali tvoj príchod. ∗
Adam ožil a zaplesal, keď ťa dole uzrel. ∗Aký div, aké tajomstvo!
∗ Akože mohol Zdroj života smrť okúsiť? ∗ Prijal ju, lebo chcel
priniesť svetlo svetu, ∗ aby smemu radostne volali: ∗ „Sláva tebe,
Pane, ktorý si vstal z mŕtvych.“VNS

ŽenyΓ myronosičky, ktoré niesli voňavý olej, ∗ ponáhľali sa
s plačom k tvojmu hrobu, ∗ no tvoje prečisté telo nenašli, ∗ od

185



1. hlas OKTOICH

anjela sa dozvedeli o novom a slávnom zázraku, ∗ ktorý oznámili
apoštolom: ∗ „Pán skutočne vstal z mŕtvych ※ a daroval svetu
veľké milosrdenstvo.“VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník Hľa, splnilo sa Izaiášovo ta-
jomstvo: ∗ Ako Panna si počala a aj po pôrode si Pannou zo-
stala, ∗ lebo si nám zrodila Boha. ∗ Preto aj príroda výnimku
urobila. ∗ Nepohrdni, Bohorodička, modlitbami svojich služob-
níkov, ∗ ktoré ti prinášame v tvojom chráme. ∗ Ale zľutuj sa nad
nami. ∗ Veď si na rukách nosila Milosrdného. ※ Vypros spásu
našim dušiam.VNS

Tropáre:

Hoc aj Židia kameň zapečatili ∗ a vojaci tvoje presväté
telo strážili, ∗ predsa si vstal z hrobu ∗ a daroval život svetu. ∗
Preto ti nebeské sily spievali: ∗ Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste,
∗ sláva tvojmu kráľovstvu. ※ Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný
ľudomilný.HS

I teraz: Bohorodičník Prečistá Panna, vo chvíli, keď ti
Gabriel zvestoval svoje „Raduj sa“ ∗ v tebe, ako vo svätostánku
Vládca tvorstva človekom sa stal, ∗ tak ako to predpovedal i
spravodlivý Dávid. ∗ Tvoje vnútro nad nebesia rozšíril, ∗ keď
si pod srdcom nosila svojho Stvoriteľa. ∗ Sláva tomu, ktorý do
tvojho lona zostúpil, ∗ sláva narodenému z teba. ∗ Sláva Spasi-
teľovi za naše vykúpenie.VNS
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Nedeľa večer

Na Pane, volám kajúce stichiry

Ako jazero veľké je množstvo mojich hriechov, Spasiteľ,
∗ nezadržateľne ma strhujú do hlbín hriechov. ∗ Podaj mi ruku
ako Petrovi, ※ Spas ma, Bože, a zmiluj sa nado mnou.

Za svoje zlé skutky a myšlienky ∗ zaslúžil som si trest,
Spasiteľ, ∗ daruj mi ducha kajúcnosti, ∗ aby som k tebe s dôverou
volal: ∗ „Spasma, veľkomyseľnýDarca,※ a zmiluj sa nadomnou.

Iný svet ťa, duša moja, očakáva, ∗ Sudca sa už chystá vy-
javiť tvoje zlé a tajné skutky. ∗ Zanechaj prílišnú starosť o časné
veci, ∗ vyjdi v ústrety Sudcovi a vrúcne volaj: ※ „Očisť ma, Bože,
a spas ma.

Nepohrdni mnou, môj Spasiteľ, ∗ hoci som v putách hrieš-
nej lenivosti, ∗ ale pozdvihni moje myšlienky k pokániu, ∗ sprav
zo mňa dobrého robotníka vo svojej vinici, ∗ daruj mi odmenu
tých, čo prišli o piatej, ※ a veľké milosrdenstvo.

Piatok večer

Na Pane, volám mučeničníky

Na príhovor všetkých svätých ∗ i Bohorodičky ∗ svoj po-
koj, Pane, daruj nám ∗ a zmiluj sa nad nami, ※ lebo ty jediný
poznáš zľutovanie.
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Vaše vyznanie, svätí, ∗ uprostred arény ∗ ochromilo zlých
duchov ∗ a vyslobodilo ľudí z blúdenia, ∗ pretože aj vaše odťaté
hlavy kričali: ∗ „Nech aj obeta nášho života, Pane, ∗ stane sa
v tvojich očiach príjemnou, ∗ pretože plní túžby po tebe, Ľudo-
milný, ※ opovrhli sme časným životom.“

Ó aké znamenité bolo, svätí, vaše konanie! ∗ Vy ste dali
svoju krv a zdedili ste nebo, ∗ na čas ste boli skúške vystavení
∗ a teraz plesáte večne. ∗ Naozaj skvelý obchod ste uzavreli! ∗
Veď ste opustili veci zničiteľné ∗ a dostali ste nezničiteľné, ∗ te-
raz jasáte s anjelmi ※ a neprestajne ospevujete Trojicu rovnakej
podstaty.

[samopodoben: Prechváľniji múčenicy] Najchýrečnejšímu-
čeníci, ∗ vás zem nezakryla, ∗ ale nebo vás prijalo, ∗ vám sa ot-
vorili brány do raja, ∗ vy vstúpiac dnu ∗ ochutnali ste zo stromu
života. ∗ Prihovorte sa u Krista, ∗ aby našim dušiam daroval ※
pokoj a veľké zmilovanie.

Sláva: Zádušník Akýže pôžitok v živote trvá bez trpkosti?
∗Ktorá sláva na zemi zostane nepominuteľná? ∗Všetko je slabšie
ako tieň, ∗ všetko klamlivejšie ako sen, ∗ pretože toto všetko
v okamihu zhabe smrť. ∗ Ale ty, Kriste, vo svetle svojej tváre
∗ a v potešení z tvojej krásy ∗ tých, ktorých si vyvolil, obdaruj
pokojom, ※ lebo ty si Priateľ človeka.

I teraz: Dogmatický bohorodičník Slávu vesmíru: (str. 185)
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2. hlas

Sobota večer

Stichiry na Pane, volám

Stichiry vzkriesenia
Poďte, pokloňme sa Božiemu Slovu, ∗ z Otca pred vekmi

zrodenému, ∗ lebo prijal telo z Márie Panny ∗ a dobrovoľne pod-
stúpil smrť na kríži. ∗ Bol pochovaný, ale vstal z mŕtvych. ※ Spa-
sil mňa, márnotratného syna.VNS

Náš Spasiteľ, Kristus, ∗ pribil na kríž výrok nášho zatrate-
nia, ∗ navždy ho zničil. ∗ Urobil koniec vláde smrti. ※ Pokloňme
sa jeho vzkrieseniu.VNS

Oslávme s archanjelmi Kristovo zmŕtvychvstanie, ∗ lebo
on je Vykupiteľ a Spasiteľ našich duší, ∗ nesmierne slávny a
mocný. ※ Raz príde súdiť svet, ktorý stvoril.VNS
Stichiry východu

Teba, ukrižovaného a vzkrieseného, ∗ predstavil anjel ako
vládcu. ∗ A ženám povedal: ∗ „Hľa, miesto, kde odpočíval Pán.
∗ Vstal z mŕtvych, ako predpovedal, ∗ veď je všemohúci.“ ∗ kla-
niame sa ti ako jedinému bezhriešnemu. ※ Zmiluj sa nad nami,
Kriste, darca života.VNS

Svojím krížom zahladil si kliatbu rajského stromu ∗ a vstu-
pom do hrobu si zničil vládu smrti. ∗ Svojím vzkriesením si ľud-
stvo osvietil. ∗ Preto ti radostne spievame: ∗ „Sláva tebe, Kriste
Bože. ※ Ty si náš jediný dobrodinec.“VNS

Pane, pred tebou sa otvorili zdesené brány smrti. ∗ Stráž-
covia podsvetia sa veľmi naľakali, keď ťa uzreli. ∗ Ty si rozbil
ich medené brány ∗ a železné veraje si zničil, ∗ nás všetkých si
vyviedol z tmy a z tône smrti ※ a roztrhal si naše okovy.VNS
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Zaspievajme pieseň o našej spáse. ∗ Poďte, všetci, a v dome
Pánovom padnime na kolená ∗ a takto volajme: ∗ „Dal si sa pribiť
na kríž ∗ a slávne si vstal z mŕtvych ∗ a teraz si v Otcovom lone,
※ očisť naše hriechy.“VNS

I teraz: Dogmatický bohorodičník Tieň zákona pominul,
potom čo sa milosť zjavila. ∗ Veď ako horiaci ker nezhorel, ∗ tak
si ty ako panna porodila a zostala pannou, ∗ namiesto ohnivého
stĺpa vyšlo Slnko spravodlivosti, ∗ namiesto Mojžiša je tu Kri-
stus, ※ našich duší Záchranca.

Veršové stichiry

Stichira vzkriesenia
Tvoje vzkriesenie, Kriste, Spasiteľu, ∗ ožiarilo celý vesmír.

∗ Prijal si na milosť svoje stvorenie. ※ Sláva tebe, všemohúci
Pane.VNS
Stichiry alfabetické

Drevom∆ kríža, Kriste, ∗ odstránil si kliatbu rajského dreva.
∗ A svojím vstupom do hrobu si zničil vládu smrti. ∗ Svojím
vzkriesením si oslávil ľudské pokolenie. ∗ Preto vrúcne voláme:
※ „Darca života, Kriste Bože náš, sláva tebe.“VNS

Kriste,E na kríž pribitý, ∗ zmenil si zmýšľanie svojich tvo-
rov. ∗ Pohanskí vojaci uverili v tvoje božstvo, ∗ hoci ti kopijou
prebodli rebrá. ∗ No izraelský ľud žiadal zapečatiť kameň. ∗ Ne-
uznal tvoju všemohúcnosť. ∗ Ale ty vo svojom milosrdenstve si
zostúpil do hrobu ∗ a po troch dňoch vstal z mŕtvych. ※ Sláva
tebe, Pane.VNS

Kriste,Z Darca života, ∗ dobrovoľne si trpel za smrteľných, ∗
do predpeklia si zostúpil, lebo si mocný. ∗ Tých, čo ťa tam čakali,
si vytrhol z moci zlého zvera, ∗ namiesto pekla si im daroval raj,
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∗ preto aj nám, ktorí oslavujeme vzkriesenie, ∗ daruj odpustenie
hriechov ※ a veľké milosrdenstvo.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník Aké neslýchané tajomstvo,
∗ väčšie nad všetky predchádzajúce! ∗ Kto kedy počul, aby bez
muža počala matka? ∗ Aby v náručí držala toho, ktorý objíma
všetko stvorenie? ∗ Z vôle Otcovej pochádza jej plod, ∗ ty si
ho ako nemluvňa nosila na vlastných rukách, ∗ preto si získala
právo priamo sa s ním rozprávať, ∗ neprestaň sa teda zastávať
svojich ctiteľov, ※ aby sa zmiloval a naše duše zachránil.

Tropáre:

Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, ∗ žiarou svojho
božstva premohol si peklo. ∗ Zosnulých si vyviedol z hlbín pod-
svetia. ∗ Všetky nebeské mocnosti volali: ※ „Sláva tebe, Darca
života, kriste Bože náš.“HS

I teraz: Bohorodičník Všetky tvoje tajomstvá, Bohoro-
dička, ∗ sú nepochopiteľné a preslávne. ∗ Nedotknutá je tvoja
čistota, ∗ neporušené panenstvo. ∗ Bola si matkou bez muža. ∗
Porodila si pravého Boha. ※ Pros ho za spásu našich duší.VNS

Nedeľa večer

Na Pane, volám kajúce stichiry

Zhrešil som pred tebou, Kriste, Spasiteľ, ∗ bol som ako
márnotratný syn, ∗ zmiluj sa nado mnou, Bože, ※ a prijmi ma
ako kajúcnika.
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Kriste, Spasiteľ, ∗ pokorne k tebe volám ako mýtnik: ※
Očisť ma a zmiluj sa nado mnou.

Keď myslím na zlo, ∗ ktorého som sa dopustil, ∗ prichá-
dzam k tvojej veľkodušnosti, ∗ napodobňujemmýtnika, plačúcu
hriešnicu ∗ i márnotratného syna, ∗ padám na kolená pred te-
bou, Milosrdný, ∗ aby si ma neodsúdil, ∗ prijmi ma, Bože môj, ※
a zmiluj sa nado mnou.

Pane, z Panny narodený, ∗ nehľaď na moje neprávosti, ∗
moje srdce očisť ∗ a premeň ho na chrám tvojho Ducha Svätého,
∗ nezavrhni ma od tvojej tváre, ※ lebo si nekonečne milosrdný.

Utorok večer

Stichiry na Pane, volám

I teraz: Krížový bohorodičník
Piatok večer

Na Pane, volám mučeničníky

Po pozemských pôžitkoch ste nebažili, borci víťazní, ∗ pre-
to ste boli poctení nebeskými dobrami, ∗ stali ste sa spoluob-
čanmi anjelov. ※ Na ich príhovor, Pane, zmiluj sa a zachráň nás.

Svätí mučeníci sa za nás prihovárajú ∗ a ospevujú Krista, ∗
tým sa každé naše blúdenie končí,※ vierou sa zachraňuje ľudský
rod.
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Zbory mučeníkov sa vzopreli tyranom so slovami: ∗ „My
slúžime ako vojaci Kráľovi mocností, ∗ hoci ste nás vydali ohňu
a mučidlám, ※ nezriekneme sa moci Trojice.”

Veľká je sláva, ktorú ste, svätí, vďaka viere získali, ∗ veď
nielenže ste nepriateľa zdolali, ∗ ale aj po smrti vyháňate duchov,
∗ chorých liečite, ∗ vy ako lekári duší i tiel, ∗ vyproste nám od
Pána, ※ aby sa zmiloval nad našimi dušami.

Sláva: Zádušník [dielo Jána mnícha] Ach, aký zápas zvádza
duša, keď telo opúšťa! ∗ Ach, ako vtedy plače a niet, kto by sa
nad ňou zmiloval! ∗ Dvíha oči k anjelom a vrúcne, no bezvý-
sledne prosí, ∗ vystiera k ľuďom ruky, no pomocníka nenájde. ∗
Preto, moji milovaní bratia, ∗ zvážme, aký krátky je náš život, ∗
a prosme od Krista pokoj pre tých, čo od nás navždy odišli, ※ a
pre svoju dušu veľké milosrdenstvo.

I teraz: Dogmatický bohorodičník Tieň zákona pominul:
(str. 190)
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3. hlas

Sobota večer

Stichiry na Pane, volám

Stichiry vzkriesenia
Svojím krížom, Spasiteľu, ∗ zničil si vládu smrti. ∗ Urobil

si koniec nástrahám pekla. ∗ Preto ľudské pokolenie vierou spa-
sené ※ navždy ťa bude v hymnách velebiť.VNS

Pane, pri tvojom vzkriesení ∗ všetko bolo ožiarené. ∗ Raj
sa nám znova otvoril. ∗ Tvorstvo ťa bude velebiť ※ a piesňami
večne oslavovať.VNS

Ospevujme moc Otca i Syna ∗ a zvelebujme silu Svätého
Ducha. ∗ Je to nerozdielne a nestvorené božstvo, ∗ Trojica jednej
podstaty, ※ ktorá večne kraľuje.VNS
Stichiry východu

Klaniame sa tvojmu úctyhodnému krížu, ∗ a oslavujeme
tvoje vzkriesenie, ∗ lebo tvojimi ranami ※ všetci sme boli uzdra-
vení.VNS

Ospevujme Spasiteľa, ∗ ktorý prijal telo z Panny. ∗ Pre nás
bol ukrižovaný, ∗ ale tretieho dňa vstal z mŕtvych. ※ Preukázal
nám veľké milosrdenstvo.VNS

Kristus zostúpil do predpeklia, ∗ aby tam zvestoval: „Dô-
verujte! Teraz som zvíťazil. ∗ Ja som vzkriesenie, ∗ ja vás vyve-
diem na slobodu ※ a zničím brány smrti.“VNS

Mynehodní stojíme v tvojomdome, Kriste Bože, ∗ večernú
pieseň ti spievame ∗ a z hĺbky duše voláme: „Milujúci človeka, ∗
osvietil si svet svojím slávnym vzkriesením, ※ a svoj ľud vyslo-
boď z rúk svojich nepriateľov.“VNS

I teraz: Dogmatický bohorodičník Ako by sme len mohli
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neobdivovať, Prevznešená, ∗ tvoje božsko-ľudskéDieťa? ∗Veď ty
si, Nepoškvrnená, život s mužom neprijala, ∗ porodila si v tele
syna bez otca, ∗ Syna, ktorý sa pred vekmi zrodil z Otca bez
matky, ∗ pritom nepodstúpil nijakú premenu ani zmiešanie ani
oddelenie, ∗ ale vlastnosti oboch podstát zachoval bez ujmy. ∗
Preto ho pros, materskopanenská Vládkyňa, ∗ aby spasil duše
tých, ktorí pravoverne ※ vyznávajú teba ako Bohorodičku.

Veršové stichiry

Stichira vzkriesenia
Svojím utrpením, Kriste, slnko si zatienil, ∗ ale žiarou svoj-

ho vzkriesenia ∗ osvietil si celý svet. ※ Vo svojej dobrote prijmi
našu večernú modlitbu.VNS
Stichity alfabetické

TvojeH ožarujúce vzkriesenie, Pane, ∗ osvietilo vesmír. ∗Vrá-
tilo život tvorstvu, ktoré prepadlo smrti, ∗ preto zbavení Adamo-
vej kliatby voláme: ※ „Sláva tebe, všemohúci Vládca.“VNS

NesmrteľnýΘ Bože, ∗ ako človek si trpel a menil sa. ∗ Stvo-
renie nemohlo zniesť pohľad na teba, ∗ keď si pnel na kríži. ∗ S
bázňou sa ti klaňalo ∗ a so slzami ospevovalo tvoje utrpenie. ∗
Zostúpil si do pekiel, ale tretieho dňa si vstal z mŕtvych. ∗ Svetu
si daroval život ※ a preukázal si mu veľké milosrdenstvo.VNS

Kriste,I smrť si pretrpel ∗ a na tretí deň si vstal vzkriesený
∗ a so sebou si vzkriesil tých, ktorí ťa poznali ako Boha, ∗ celý
svet si osvietil, ∗ aby si naše pokolenie zachránil pred smrťou: ※
Pane, sláva tebe.VNS

I teraz: Bohorodičník Z vôle Otcovej, z Ducha Svätého ∗
panensky si počala Syna Božieho, ∗ ktorý sa pred vekmi zrodil
z Otca bez matky, ∗ z teba pre nás bez otca sa narodil. ∗ Ty si
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ho svojím mliekom živila. ※ Neprestaň ho prosiť, aby naše duše
zbavil hriechov.VNS

Tropáre:

Veseľte sa, nebesá, a plesaj zem, ∗ lebo svojou pravicou
Pán urobil veľký čin: ∗ Svojou smrťou premohol smrť ∗ a stal
sa prvorodeným z mŕtvych. ∗ Vyslobodil nás z útrob pekiel ※ a
svetu preukázal veľké milosrdenstvo.HS

I teraz: Bohorodičník Panenská Bohorodička, velebíme ťa
ako prostrednicu našej spásy. ∗ Veď tvoj Syn a náš Boh v tele,
ktoré prijal z teba, ∗ za nás na kríž vystúpil ※ a z nesmiernej
lásky k nám zbavil nás večnej smrti.VNS

Nedeľa večer

Na Pane, volám kajúce stichiry

Prinášame ti, Kriste, večernú pieseň, ∗ s kadidlom a du-
chovnými hymnami. ※ Zmiluj sa nad nami a spas naše duše.

Zachráň ma, Bože, lebo ty si Spasiteľ všetkých. ∗ Búrka
mojich vášní ma naplňuje zármutkom, ∗ bremeno mojich hrie-
chov ma potápa, ∗ podaj mi pomocnú ruku a udeľ milosť poká-
nia, ※ lebo si naozaj milosrdný a plný dobroty.

Pane, upokoj moju roztržitú myseľ ∗ a očisť moje srdce
poškvrnené, ∗ daruj mi kajúcnosť ako Petrovi, ∗ poníženosť ako
mýtnikovi, ∗ prúdy sĺz ako hriešnici, ∗ aby som k tebe veľkým
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hlasom volal: ∗ „Zachráň ma, Bože, lebo si milosrdný ※ a miluješ
človeka.

Hoci ťa, Kriste, často ospevujem, ∗ predsa páchamhriechy,
∗ lebo piesne ti spievam jazykom, ∗ ale duša myslí na neprávosti.
※ Ty naprav všetko pokáním a spas ma.

Piatok večer

Na Pane, volám mučeničníky

[samopodoben: Vélia krestá] Veľká je, Pane, moc tvojho
ctihodného Kríža, ∗ veď hoci ho na jednom mieste vztýčili, ∗
v celom kozme účinkuje, ∗ on z rybárov urobil apoštolov, ∗ z po-
hanov si vybral mučeníkov, ※ aby orodovali za naše duše.

Veľká je, Kriste, moc tvojich mučeníkov, ∗ veď hoci ležia
v hroboch, ∗ aj zlých duchov zaháňajú ∗ aj ochromujú panovanie
Nepriateľa, ∗ bojujúc za zbožnosť ※ vierou v Trojicu.

Kristovi proroci, apoštoli a mučeníci ∗ naučili sa ospe-
vovať jednopodstatnú Trojicu, ∗ tým osvietili národy blúdiace
v temnotách, ※ ľudských synov urobili spoločníkmi anjelov.

[samohlasen] Tvoji mučeníci, Pane, pevne vo viere zalo-
žení ∗ a zakotvení v nádeji ∗ skoncovali s krutovládou Nepria-
teľa, ∗ potom čo získali mučenícky veniec, ※ spolu s Bezteles-
nými za naše duše orodujú.
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Sláva: Zádušník [dielo Jána mnícha] Všetka ľudská márni-
vosť zaniká so smrťou. ∗ Netrvá bohatstvo, sláva s nami nepu-
tuje, ∗ lebo príchod smrti toto všetko obráti navnivoč. ∗ Preto
volajme ku Kristovi, nesmrteľnému Kráľovi: ∗ „Daruj pokoj tým,
ktorí od nás navždy odišli ※ tam, kde je príbytok všetkých bla-
žených.“

I teraz: Dogmatický bohorodičník Ako by sme len mohli:
(str. 194)
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4. hlas

Sobota večer

Stichiry na Pane, volám

Stichiry vzkriesenia
Tvojmu oživujúcemu krížu, Kriste bože, ∗ ustavične sa kla-

niame. ∗Tým ospevujeme tvoje zmŕtvychvstanie, ∗ lebo ako vše-
mohúci Boh ∗ skrze kríž si obnovil porušenú ľudskú prirodze-
nosť ∗ a bránu nebeskú si nám znova otvoril. ∗ Veď ty jediný si
dobrý. ※ Ty nás miluješ.VNS

Odčinil si, Spasiteľ, ∗ priestupok spáchaný pod rajským
stromom, ∗ keď si dobrovoľne prijal smrť na kríži.∗ Ako všemo-
húci Boh si zostúpil do pekiel ∗ a roztrhal okovy smrti. ∗ Preto
sa klaniame tvojmu vzkrieseniu ∗ a radostne voláme: ※ „Všemo-
húci Pane, zmiluj sa nad nami.“VNS

Pane, ty si rozbil brány pekla ∗ a svojou smrťou si rozvrátil
kráľovstvo smrti. ∗ Zbavil si ľudské pokolenie potupnej hniloby.
∗ Svetu si daroval život a nesmrteľnosť ※ i veľké milosti.VNS
Stichiry východu

Príďte, veriaci, osláviť Spasiteľovo vzkriesenie, ∗ ktoré nás
zbavilo tvrdých pút pekla ∗ a všetkým darovalo raj a nesmrteľ-
nosť. ∗ Preto vďačne voláme: ∗ „Ukrižovaný, pochovaný a vzkrie-
sený, ∗ spas nám svojím zmŕtvychvstaním, ※ lebo ty nás sku-
točne miluješ.“VNS

Spasiteľ môj, anjeli i ľudia ∗ svorne velebia tvoje vzkriese-
nie. ∗ Veď ožiarilo končiny zeme ∗ a zbavilo nás poroby pekla.
∗ Preto vďačne volajme: ∗ „Spasiteľ, darca života a náš priateľ
jediný, ※ spas nás svojím vzkriesením.“VNS

Medené brány si rozbil Kriste Bože, ∗ a veraje si roztries-
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kal, ∗ padlé ľudské pokolenie si vzkriesil, ∗ preto ti spoločne vo-
láme: ※ „Vstal si z mŕtvych, Pane, sláva tebe.“VNS

Pane, tvoje zrodenie z Otca je večné i trvalé ∗ a tvoje vte-
lenie je nevýslovné pre človeka a tajomné, ∗ tvoje zostúpenie
do pekiel ∗ je strašné pre diabla a jeho anjelov, ∗ lebo si premo-
hol smrť, ∗ na tretí deň si vstal z mŕtvych. ∗ Ľuďom si daroval
nesmrteľnosť ※ a veľké milosrdenstvo.VNS

I teraz: Dogmatický bohorodičník Prorok Dávid, ktorý bol
skrze teba Božím praotcom, ∗ v piesni o tebe hlásal, ∗ keď spie-
val o Tom, ktorý ti urobil veľké veci: ∗ „Po tvojej pravici stojí
Kráľovná.“ ∗ Veru v tebe nám ukázal Matku, vyslankyňu Života,
∗ z ktorej Boh ráčil prijať bez otca ľudské telo, ∗ aby obnovil svoj
obraz, vášňami v nás skazený, ∗ a aby našiel stratenú ovečku
v horách zblúdenú, ∗ aby ju zobral na plecia a odniesol Otcovi, ∗
z vlastnej vôle pripojil k nebeskýmMocnostiam ∗ a svet zachrá-
nil, Bohorodička, ※ on Kristus bohatý na veľké zľutovanie.

Veršové stichiry

Stichira vzkriesenia
Pane, krížom si zničil našu kliatbu. ∗ Zostúpil si do pekiel,

∗ aby si vyslobodil väzňov odvekých ∗ a nášmu rodu daroval
nesmrteľnosť. ※ Preto spevom oslavujeme tvoje vzkriesenie.VNS
Stichiry alfabetické

JedinýK všemohúci Bože, ∗ bol si na kríž pribitý ∗ a celou
prírodou si otriasol. ∗ Pochovali ťa do hrobu, ∗ aby si vzkriesil
odpočívajúcich v hroboch. ∗ Ľudskému pokoleniu si vrátil život
∗ a daroval si mu nesmrteľnosť. ∗ Preto ťa velebíme ※ a oslavu-
jeme tvoje vzkriesenie.VNS

NespravodlivíΛ ľudia vydali ťa Pilátovi, Kriste, ∗ a žiadali
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pre teba smrť na kríži. ∗Nevďačne sa zachovali voči tebe, svojmu
Dobrodincovi, ∗ dobrovoľne si sa dal pochovať. ∗AkoBoh svojou
mocou po troch dňoch vstal si z hrobu, ∗ daroval si nám život
večný ※ i veľké milosrdenstvo.VNS

SoM slzami prišli ženy k hrobu a hľadali ťa, ∗ a keď ťa ne-
našli, s plačom žalostne volali: ∗ „Beda nám, Spasiteľu náš, Kráľu
všetkých, ∗ ako ťamohli ukradnúť? ∗Kde sa teraz nachádza tvoje
telo?“ ∗No anjel k nim prehovoril: ∗ „Neplačte, ale choďte a zves-
tujte, ∗ že Pán vstal z mŕtvych, ※ daroval nám radosť, lebo je
milosrdný.“VNS

I teraz: Bohorodičník Zhliadni. Nepoškvrnená, ∗ na mod-
litby svojich služobníkov. ∗ Chráň nás pred útokmi zlého ducha
∗ a zbav nás zármutku. ∗ Ty jediná si naše bezpečné útočište. ∗
Utiekame sa pod tvoju ochranu. ∗Nedopusť, Vládkyňa, aby sme
boli zahanbení pre nádej. ∗ ktorú v teba skladáme. ∗ Príď rýchlo
na pomoc všetkým, ∗ čo sa k tebe vytrvalo modlia. ∗ Velebíme
ťa, naša pomocnica, ※ radosť, ochrana a spása našich duší.VNS

Tropáre:

Keď sa učenice od anjela dozvedeli ∗ o radostnom Páno-
vom vzkriesení, ∗ že prestala dedičná kliatba, ∗ prešťastné zves-
tovali apoštolom: ∗ „Už je zničená moc smrti, ∗ lebo Kristus ako
Boh vstal z mŕtvych ※ a daroval svetu veľkú milosť.“HS

I teraz: Bohorodičník Tajomstvo od vekov ukryté, ∗ ani
anjelmi nepoznané, ∗ skrze teba, Bohorodička, bolo pozemšťa-
nom zjavené, ∗ že v nezmiešanej jednote Boh sa vtelil ∗ a kvôli
nám dobrovoľne prijal kríž. ∗ Ním vzkriesil toho, ktorého ako
prvého stvárnil, ※ a naše duše pred smrťou zachránil.VNS
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Nedeľa večer

Na Pane, volám kajúce stichiry

[samopodoben: Choťích slezámi] Svojimi slzami ∗ chcel
som, Pane, zmyť rukopis svojich hriechov ∗ a zvyšok svojho ži-
vota ∗ prežiť v pokání a tebe sa zapáčiť, ∗ ale Nepriateľ ma klame
∗ a na moju dušu útočí. ⊛ Pane, zachráň ma, ※ aby som celkom
nezahynul.

Ak voľakto za búrky sa utieka do tohto prístavu, ∗ vari ne-
bude zachránený? ∗ Ak voľakto doráňaný vyhľadá tohto lekára,
∗ vari sa mu nedostane opatery? ∗ Stvoriteľ všetkého ∗ a Lekár
nemocných!⊛ Pane, zachráňma, ※ aby som celkom nezahynul.

[samohlasen] Umy ma mojimi slzami, Spasiteľ, ∗ pretože
som sa poškvrnil mnohými hriechmi. ∗ Ponáhľam sa teda k tebe.
∗ Zhrešil som, Bože, ※ zmiluj sa nado mnou.

Ovečkou som tvojej čriedy duchovnej, ∗ preto sa utiekam
k tebe, ∗ veď ty si ten dobrý Pastier, ∗ vyhľadaj aj mňa zablúde-
ného, Bože, ※ a zmiluj sa nado mnou.

Piatok večer

Na Pane, volám mučeničníky

Keď spomíname tvojich svätých, Kriste Bože, ∗ zároveň
oslavujeme teba, ktorého oni ctili. ※ Zošli nám veľké zmilova-
nie.
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Ty si prijal vytrvalosť svätých mučeníkov, ∗ prijmi, Ľudo-
milný, aj naše oslavné piesne※ a pre ich prosby daruj nám veľké
zmilovanie.

U Spasiteľa máte neochvejnú dôveru, ∗ neprestajne sa pri-
hovárajte, svätí, za nás hriešnych, ∗ vyprosujte nám odpustenie
hriechov ※ i pre naše duše veľké zmilovanie.

Mučeníci Pánovi, ∗ z vás sa stali svätyne ducha, ∗ duchovné
sebažertvy, ∗ dokonalé Božie divy, ∗ Boha poznajúce a Bohu
známe ovečky, ∗ medzi ktoré nikdy do košiara nevtrhli vlci. ∗
Proste ho, aby s vami aj nás pásol ※ pri občerstvujúcej vode.

Sláva: Zádušník [bulharský nápev; dielo Jána mnícha] Kam
sa podela túžba po márnostiach? ∗ Kdeže je vidina časného ma-
jetku? ∗ Kde je zlato, kde sú peniaze? ∗ Kde je množstvo sluhov
a plno ruchu? ∗ Všetko je prach, všetko popol, všetko tieň. ∗ Ale
poďte a oslovme nesmrteľného Kráľa: ∗ „Pane vekov, uznaj za
hodných tvojich dobier ∗ tých, ktorí nás opustili, ∗ a daruj im
odpočinutie ※ v blaženosti, ktorá sa nepomíňa.“

I teraz: Dogmatický bohorodičník Prorok Dávid: (str. 200)
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5. hlas

Sobota večer

Stichiry na Pane, volám

Stichiry vzkiesenia
Svojím svätým krížom, Kriste, ∗ zahanbil si zlého ducha.

∗ Vzkriesením si otupil ostrie hriechu. ∗ Zachránil si nás pred
bránami smrti. ∗ Preto ťa velebíme, ※ jednorodený Synu Boží.VNS

Pán, ktorý daroval vzkriesenie ľudskému rodu, ∗ dal sa
viesť ako ovca na zabitie. ∗ Kniežatá pekiel sa ho zdesili, ∗ brány
sĺz sa otvorili, ∗ lebo vstupoval Kráľ slávy, Kristus. ∗ Spútaným
ohlásil: „Ste slobodní!“ ∗ a tým, čo sedeli v temnotách: ※ „Vy-
stúpte na svetlo!“VNS

Aký to úžasný div! ∗ Tvorca anjelov, ktorý z lásky k nám
trpel, ∗ vstal ako nesmrteľný. ∗ Poďte, národy Zeme, ∗ spoločne
sa mu klaňajme. ∗ Jeho dobrota nás zbavila nástrah ※ a naučila
nás uctiť Boha v Trojici.VNS
Stichiry východu

Ó, nehasnúce Svetlo, ∗ prinášame ti večernú poklonu. ∗
v plnosti času ako v zrkadle svetu si zažiaril. ∗ Zostúpil si až
do pekiel. ∗ Rozptýlil si ich temnoty ∗ a svojím vzkriesením si
priniesol svetlo pohanom. ※ Sláva tebe, Kriste, darca svetla.VNS

OslavujemeKrista, pôvodcu našej spásy. ∗ Jeho zmŕtvychvs-
tanie zbavilo svet nástrah pekla. ∗ Plesajú zástupy anjelov, padlý
Adam vstáva, ※ lebo pokušiteľ bol zbavený moci.VNS

Nespravodlivá veľrada poučila strážcov: ∗ „Zatajte Kris-
tovo zmŕtvychvstanie, ∗ vezmite peniaze a hovorte: ∗ Keď sme
my spali, mŕtveho ukradli z hrobu.“ ∗ Kto videl a kto kedy po-
čul, ∗ žeby mŕtveho ukradli? ∗ A ešte pomazaného a nahého, ∗
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lebo v hrobe ostali jeho plachty. ∗ Neklamte, Židia, ∗ ale naučte
sa slová prorokov a pochopte, ※ že toto je skutočne všemohúci
Vykupiteľ sveta.VNS

Pane, Spasiteľu náš, ∗ ty si peklo vyplienil a smrť si zničil,
∗ svojím úctyhodným krížom si svet osvietil, ※ zmiluj sa nad
nami.VNS

I teraz:Dogmatický bohorodičník Kedysi v Červenommo-
ri ∗ bol narysovaný obraz nevesty nevydatej za muža: ∗ tam to
spravil Mojžiš, ktorý vody rozdelil, ∗ tu zasa Gabriel ako služob-
ník zázraku; ∗ vtedy Izrael pešo prešiel cez hlbiny, ∗ teraz Panna
porodila bez telesného styku; ∗ do mora sa po prechode Izraela
už nedalo vstúpiť, ∗ Nepoškvrnená aj po zrodení Emanuela si
zachovala neporušenosť. ∗ Ty, Bože, ktorý si a aj predtým si bol,
∗ ktorý si sa zjavil ako človek, ※ zmiluj sa nad nami.

Veršové stichiry

Stichira vzkriesenia
Kriste, velebíme ťa oslavnými piesňami, ∗ lebo si neopustil

nebo a prijal telo. ∗ Vo svojej láske k nám si vystúpil na kríž ∗ a
smrti si sa podrobil. ∗ Rozbil si brány pekla a po troch dňoch si
vstal z mŕtvych. ※ Spasil si naše duše.VNS
Stichiry alfabetické

ZN tvojho prebodnutého boku, Darca života, ∗ vytryskli pra-
mene spásy a milosrdenstva. ∗ Sám si prijal smrť a nám daroval
život. ∗ Zostúpil si do hrobu, aby si nás vyslobodil. ∗ Preto ťa
velebíme: ※ „Sláva tebe, Pane.“VNS

PodivnéΞ je tvoje ukrižovanie ∗ a zostúpenie do pekiel, Dob-
rotivý, ∗ lebo si ho vyplienil a odvekých väzňov si so sebou
slávne vzkriesil, lebo si Boh. ∗ Otvoril si raj, aby sme tam mohli
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vojsť. ∗ Preto aj nám, ktorí oslavujeme tvoje vzkriesenie na tretí
deň, ∗ daruj očistenie hriechov, ∗ urob nás obyvateľmi raja, ※
lebo ty jediný si milosrdný.VNS

ZO lásky k nám si podrobil mukám svoje telo ∗ a po troch
dňoch si hrob opustil. ∗ Uzdrav naše bolesti a odpusť ťažké hrie-
chy. ※ Spas nás vo svojej dobrote.VNS

I teraz: Bohorodičník Najčistejšia Panna, ∗ ty si chrám
Boží i brána, ∗ ty si trón i kráľovský palác. ∗ Skrze teba zjavil sa
náš spasiteľ Kristus. ∗ Vystúpil z hrobu ako Slnko pravdy, ∗ aby
všetkých nás osvietil, čo prebývali v moci temnôt. ∗ Priniesol
svetlo tým, ktorých stvoril na svoj obraz. ∗ Preto, Matka, všet-
kými oslavovaná, ∗modli sa k nemu s dôverou,※ aby spasil naše
duše.VNS

Tropáre:

Veriaci, oslavujme Slovo, ∗ večné ako Otec i Svätý Duch,
∗ lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. ∗ Ospevujme ho a kla-
ňajme sa mu. ∗ Veď v tele vystúpilo na kríž. ∗ Pretrpelo hrôzy
smrti a vzkriesilo zosnulých※ svojím slávnym zmŕtvychvstaním.HS

I teraz: Bohorodičník Raduj sa, zapečatená brána Pánova.
∗ Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. ∗ Ra-
duj sa, panenská Matka, prístav pokoja. ∗ Ty si porodila svojho
Stvoriteľa a Boha. ∗ Neprestaň sa modliť za svojich ctiteľov, ∗
ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.VNS
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Nedeľa večer

Na Pane, volám kajúce stichiry

Pane, neprestávam hrešiť, ∗ nechápem, že ma za hodného
lásky uznávaš, ∗ premôžmoju otupenosť, jediný Dobrý, ※ a zmi-
luj sa nado mnou.

Pane, bázne pred tebou sa ľakám, ∗ napriek tomu nepres-
távam robiť zle. ∗ Ktože nemá pri súde strach zo sudcu? ∗ Kto si
ako ja pohnevá lekára, keď sa chce liečiť? ∗ Pane, nanajvýš tr-
pezlivý, ∗ maj zľutovanie s mojou slabosťou ※ a zmiluj sa nado
mnou.

Nerátaj množstvo mojich pádov, ∗ Pane, ktorý si sa z Pan-
ny narodil, ∗ ale všetky moje hriechy zotri, ∗myseľ obrátenia mi
daruj, ∗ ty si jediný Priateľ človeka, prosím ťa, ※ zmiluj sa nado
mnou.

Beda! Čomu som sa stal podobným? ∗ Neplodnému figov-
níku, ∗ preto sa bojím vyschnutia. ∗ Ale ty, nebeský záhradník,
Kriste Bože, ∗ moju dušu, čo sa zmenila na úhor, ∗ urob znova
úrodnou, ∗ ako zablúdeného syna ma prijmi ※ a zmiluj sa nado
mnou.

Piatok večer

Na Pane, volám mučeničníky

Všetkým pozemským ste opovrhli, ∗ smelo ste znášali bre-
mená, ∗ od nádeje blaženstiev ste sa neodchýlili, ∗ preto ste sa,
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chýrni mučeníci, ∗ stali dedičmi Kráľovstva nebies. ∗ Keďže vy
máte slovo u ľudomilného Boha, ∗ vyproste svetu pokoj ※ a
veľké zľutovanie našim dušiam.

Zaštítení erbomviery, ∗ v tvare kríža zoradení, ∗ tvoji svätí,
Pane, udatne čelili skúškam, ∗ zneškodnili diablov blud i jeho
vzdorovitosť. ∗Na ich prosby, Bože všemohúci, ∗ svetu zošli svoj
pokoj ※ a veľké zľutovanie našim dušiam.

Svätí mučeníci, prihovorte sa za nás, ∗ aby sme sa neprá-
vostí zbavili. ∗ Vám predsa bola daná milosť, ※ aby ste sa priho-
várali za nás.

Vďaka neochabujúcemu oduševneniu ∗ nezapreli ste Kri-
sta, svätí mučeníci, ∗ všetci ste vydržali rozličné muky a trápe-
nia, ∗ skrotili ste sebaistotu krutovládcov, ∗ keďže ste zachovali
vieru nedokaličenú a nezlomnú, ∗ presídlili ste sa do nebies, ∗
tam sa vám dostalo právo slova u Boha, ※ preto proste, aby nám
daroval veľké milosrdenstvo.

Sláva: Zádušník [bulharský nápev; dielo Jána mnícha] Spo-
mínam na slovo proroka: ∗ „Prach som ja a popol.“ ∗ Potom som
sa obzrel po hroboch ∗ a videl som kosti obnažené. ∗ I povedal
som: ∗ „Ktože je tu kráľ, kto vojak? ∗ Kto boháč, kto bedár, kto
spravodlivý, kto hriešnik? ∗ Upokoj, Kriste, so spravodlivými ※
svojich služobníkov, lebo ty si Priateľ človeka.

I teraz:Dogmatický bohorodičník Kedysi v Červenommo-
ri: (str. 205)
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6. hlas

Stichiry na Pane, volám

Stichiry vzkriesenia
Na kríž si vystúpil, Kriste, ∗ aby si nad peklom zvíťazil ∗

a spolu so sebou vzkriesil si zosnulých, ∗ čo sedia v tieni smrti.
∗ Ty si Pán života a jeho zdrojom je tvoje svetlo. ※ Všemohúci
Spasiteľ, zmiluj sa nad nami.VNS

Dnes Kristus smrť zničil. ∗ Vstal, ako predpovedal. ∗ Ra-
dosťou naplnil svet, aby sme všetci mohli volať: ∗ „Zmiluj sa nad
nami, neprístupné Svetlo, ※ prameň večného života, všemohúci
Spasiteľ.“VNS

Kam pred tebou utečieme my hriešny! ∗ Veď si všade prí-
tomný, Pane, ∗ na nebesiach sám kraľuješ. ∗ V podsvetí si smrť
zničil. ∗ Či sa azda skryjeme do morských hlbín? ∗ Aj tam siaha
tvoja ruka, Vládca. ∗ Len k tebe sa utiekame a na kolenách vo-
láme: ※ „Vzkriesený Kriste, zmiluj sa nad nami.“VNS
Stichiry východu

Chválime sa tvojím krížom, Kriste, ∗ a velebíme tvoje vzkrie-
senie. ∗ Ty jediný si náš Boh. ※Okrem teba iného nepoznáme.VNS

Sláva tvojej moci, Pane. ∗ Vyslobodil si zajatcov smrti ∗
a obnovil si ľudstvo svojím krížom. ※ Daroval si nám život a
nesmrteľnosť.VNS

Večne budem dobrorečiť Pánovi ∗ a ospevovať jeho vzkrie-
senie, ∗ lebo pretrpel ukrižovanie, ※ smrťou smrť premohol.VNS

Pane, tvoje pochovanie ∗ zničilo okovy pekla ∗ a tvoje zmŕt-
vychvstanie svet ožiarilo ※ Pane, sláva tebe.VNS

I teraz: Dogmatický bohorodičník Kto by tebe neblaho-
rečil, Panna presvätá? ∗ Kto by neospevoval tvoje Dieťa bezú-
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honné? ∗ Veď Jednorodený Syn, čo mimo času z Otca zažiaril,
∗ ten istý sa z teba, Čistá, narodil ∗ nevysvetliteľne vtelený; ∗
má prirodzenosť Boha a pre nás prijal prirodzenosť človeka, ∗
avšak nedelí sa na dvojicu osôb, ∗ ale v dvojici podstát sa dáva
poznať zreteľne. ∗ Jeho pros, vznešená Preblahoslavená, ※ aby
sa zmiloval nad našimi dušami.

Veršové stichiry

Stichira vzkriesenia
Tvoje vzkriesenie, Kriste Spasiteľu, ∗ anjeli ospevujú na

nebesiach. ∗ Dovoľ i nám na zemi čistým srdcom ※ ospevovať
ťa a zvelebovať.
Stichiry alfabetické

AkoΠ všemohúci Boh rozbil si bronzové brány ∗ a zničil si
pekelné veraje. ∗ Vzkriesil si ľudský rod, čo padol do hriechu. ∗
Preto ti spolu radostne spievame: ∗ „Sláva tebe, Pane, ktorý si
vstal z mŕtvych.“VNS

ZP dávneho porušenia nás chcel Kristus vyviesť, ∗ preto sa
dal pribiť na kríž ∗ a položiť do hrobu. ∗ Myronosičky ho so sl-
zami hľadali ∗ a s plačom volali: ∗ „Beda nám, Spasiteľ všetkých.
∗ Ako si dovolil, aby ťa do hrobu položili? ∗ A keď si to dovolil,
ako ťa ukradli? ∗ Ako si sa premiestnil? ∗ Ktoré miesto skrylo
tvoje oživujúce telo? ∗Ale, Vládca, ukáž sa nám, ako si prisľúbil,
∗ utíš naše plačúce oči.“ ∗ Lebo plačúcim ženám anjel oznámil: ∗
„Neplačte, ale oznámte apoštolom, ∗ že Pán vstal z mŕtvych ∗ a
daroval svetu očistenie ※ i veľké milosrdenstvo.“VNS

Kriste,Σ z vlastnej vôle si bol ukrižovaný. ∗ Svojím vstupom
do hrobu si vyslobodil väzňov smrti ∗ a po troch dňoch si aj
sám vstal z mŕtvych ako Boh. ∗ Daroval si nám život večný ※ a
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preukázal veľké milosrdenstvo.VNS
I teraz: Bohorodičník Môj Stvoriteľ a Vykupiteľ, ∗ Kri-

stus, večný Vládca, ∗ narodil sa z teba, prečistá Panna. ∗ Vzal
na seba ľudské telo, aby zbavil prvotnej kliatby Adama. ∗ Preto
ťa, Prečistá, oslavujeme ako Pannu a Matku Božiu. ∗ S anjelom
ti skutočne hlasno voláme: „Raduj sa! ∗ Raduj sa, Vládkyňa, ※
Zástankyňa, Ochrana a Spása našich duší!“VNS

Tropáre:

Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. ∗ Strážcovia padli
ako mŕtvi. ∗ Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. ∗
A ty si peklo plienil, ∗ lebo ťa už raniť nemohlo. ∗ Z mŕtvych si
vstal a Matke sa ukázal. ※ Sláva tebe, Pane, darca života.HS

I teraz: Bohorodičník Požehnanou si nazvala svojuMatku
∗ a podstúpil si dobrovoľnú smrť. ∗ Svetu si z kríža zažiaril, ∗ aby
si Adama zachránil. ∗ Anjelov si vyzval: „Radujte sa so mnou, ∗
lebo sa našla stratená drachma.“ ∗ Sláva tebe, Bože náš, ※ lebo si
múdro všetko zariadil.VNS

Nedeľa večer

Na Pane, volám kajúce stichiry

Kriste, pri tvojom strašnom príchode ∗ kiež nepočujeme
výrok: „Ja vás nepoznám.“ ∗ Veď do teba ako svojho Záchrancu
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sme svoju nádej vkladali, ∗ hoci tvoje prikázania neplníme, lebo
sme nedbalí. ※ Jednako ušetri naše duše, prosíme.

Zmenu zmýšľania som nenadobudol, ∗ ale ani svoje slzy
späť. ∗ Preto ťa prosím, Spasiteľ, ∗ prv než nadíde koniec, ob-
ráť ma ∗ a daruj mi citlivé svedomie, ※ aby som bol múk trestu
zbavený.

Cnosťou neodetého ma zastihol Nepriateľ, ∗ preto ma ší-
pom hriechu poranil, ∗ ty si však lekár duší i tiel, ∗ preto zaceľ,
Bože, zranenia mojej duše ※ a zmiluj sa nado mnou.

Jazvy v mojom srdci pribudli ∗ v dôsledku mnohých hrie-
chov, ∗ zaceľ ich, Spasiteľ, lebo ty si lekárom duší i tiel, ∗ ochotný
voči prosebníkom, ktorí zhrešili. ∗ Vždy mi poskytuj slzy poká-
nia, ∗ moje dlhy mi, Pane, odpusť láskavo ※ a zmiluj sa nado
mnou.

Piatok večer

Na Pane, volám mučeničníky

Tvoji mučeníci, Pane, ∗ nezapreli ťa, ∗ neodvrátili sa od
tvojich prikázaní. ※ Na ich príhovor zmiluj sa nad nami.

Tí, čo skrze teba, Kriste, vydali svedectvo, ∗ podstúpili
mnohé útrapy, ∗ na ich príhovor, Pane, a na ich prosby ※ nás
všetkých zachráň.

Víťazní mučeníci, nebies občania ∗ na zemi sa borili, ∗ vy-
držali mnohé útrapy, ∗ získali veniec dokonalosti v nebesiach, ※
aby sa prihovárali za naše duše.
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Tvoj Kríž, Pane, stal sa nepremožiteľnou zbraňou tvojich
mučeníkov, ∗ lebo aj keď smrti zoči-voči hľadeli, ∗ videli pred
sebou budúci život ∗ a nádejou v teba sa zoceľovali. ※ Na ich
vrúcne prosby zmiluj sa nad nami.

Sláva: Zádušník [dielo Jána mnícha] Začiatkom amôjho by-
tia základom ∗ stal sa tvoj stvoriteľský príkaz: ∗ ty si chcel, aby
som vstúpil do života ∗ ako spojenie neviditeľnej a viditeľnej
podstaty, ∗ telo si mi utvoril zo zeme, ∗ božským životodarným
dychom si mi dušu daroval. ∗ Preto, Spasiteľ, upokoj svojich slu-
žobníkov ※ v príbytkoch spravodlivých v krajine živých.

I teraz: Dogmatický bohorodičník Kto by tebe neblahore-
čil: (str. 209)
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7. hlas

Sobota večer

Stichiry na Pane, volám

Stichiry vzkriesenia
Poďte, radujme sa v Pánovi. ∗ Veď on zničil vládu smrti

∗ a priniesol svetlo ľudskému pokoleniu. ∗ Spolu s anjelmi mu
spievame: ※ „Stvoriteľ a spasiteľ náš, sláva tebe.“VNS

Pre nás si pretrpel smrť na kríži ∗ a vstúpil si do hrobu.
∗ Ako Boh si zničil smrť svojou smrťou. ∗ Preto sa klaniame
tvojmu vzkrieseniu. ※ Bože náš, sláva tebe.VNS

Apoštoli žasli, keď uzreli Vzkrieseného. ∗ Spolu s anjelmi
mu spievali chválu: ∗ „toto je sláva Cirkvi a bohatstvo Kráľov-
stva!“ ※ Velebíme ťa, Pane, lebo si trpel za nás.VNS
Stichiry východu

Hoci ťa bezbožníci zajali, Kriste, ∗ ostávaš mojím Bohom.
∗ Za teba sa hanbiť nebudem. ∗ Zbičovali tvoj chrbát, ale ja ťa
nezapieram. ∗ Pribili ťa na kríž, ale ja pri tebe vytrvám. ∗ Budem
sa chváliť tvojím vzkriesením, ∗ lebo tvoja smrť je môj život. ※
Všemohúci a dobý Pane, sláva tebe.VNS

Kristus splnil Dávidovo proroctvo. ∗Na Sione odhalil svoju
veľkosť učeníkom. ∗ Dokázal, že je večne velebený s Otcom i
Svätým Duchom, ∗ najprv bez tela ako večné Slovo, ∗ potom z
lásky k nám vtelený a umučený ako človek. ∗ Teraz ako priateľ
ľudského pokolenia ※ vlastnou mocou vstal z mŕtvych.VNS

Zostúpil si do predpeklia, Kriste, ∗ lebo si to sám chcel. ∗
Na tretí deň slávne si vstal z hrobu. ∗ z pút smrti a rozkladu si
vyslobodil aj väzneného Adama ∗ a on radostne volal: ※ „Sláva
tvojmu vzkrieseniu, jediný Dobrotivý.“VNS
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Akoby si len spal, Pane, ∗ tak si ležal uložený v hrobe. ∗
Na tretí deň si však vstal z mŕtvych plný sily. ∗ Aj Adama si
vzkriesil z porušenia smrti, ※ lebo si všemohúci Boh.VNS

I teraz: Dogmatický bohorodičník Tvoje materstvo, Bo-
horodička, prekonáva prírodný zákon, ∗ tvoje trvalé panenstvo
presahuje úvahy rozumu, ∗ ani zázrak tvojho Dieťaťa vyjadriť
nevládze jazyk. ∗ Veď neuveriteľné bolo, ako si počala, Čistá, ∗
nepochopiteľným spôsobom si porodila. ∗ Veru, keď Boh chce,
poriadok prírody sa podrobuje. ∗ Preto všetci v tebe poznávame
BožiuMatku, ∗ úpenlivo ťa prosíme: „Prihováraj sa za nás,※ aby
naše duše dosiahli spásu.“

Veršové stichiry

Stichira vzkriesenia
Spasiteľ sveta, vstal si z hrobu ∗ a spolu s telom povzniesol

si aj ľudí. ※ Sláva tebe, Pane.
Stichiry alfabetické

Príďte,T pokloňme sa Vzkriesenému, ∗ ktorý naplnil svet-
lom celý vesmír ∗ a zbavil nás múk pekla. ∗ Svojím zmŕtvychvs-
taním nám daroval život ※ a preukázal veľké milosrdenstvo.VNS

ZostúpilΥ si do predpeklia, Kriste, ∗ a vyplienil si ríšu smrti.
∗ Ale po troch dňoch si vstal z hrobu ∗ a spolu so sebou si aj nás
vzkriesil. ∗ Preto oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie, ※ dobrý a
láskyplný Vládca.VNS

PohľadΦ na teba, Pane, bol zdrvujúci, ∗ keď si ležal v hrobe,
akoby si len spal, ∗ ale tretieho dňa si vstal, lebo si mocný. ∗ Aj
Adama si spolu so sebou vzkriesil a on radostne volal: ※ „Sláva
tvojmu vzkrieseniu, Milujúci človeka.“VNS

I teraz: Bohorodičník Pod tvoju ochranu sa utiekame, Vlád-
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kyňa, ∗ a vrúcne k tebe voláme: ∗ „Bohorodička, naša nádej, ∗
vypros nám odpustenie hriechov ※ a zachráň naše duše.“VNS

Tropáre:

Svojím krížom smrť si premohol ∗ a lotrovi si daroval raj.
∗ Plač žien si premenil na radosť, Kriste Bože, ∗ a oznámil si
apoštolom, že si už vstal z mŕtvych. ∗ Svetu si preukázal ※ Veľké
milosrdenstvo.HS

I teraz: Bohorodičník Bohorodička, poklad nášho vzkrie-
senia, ∗ vyveď z hroby a priepasti hriechov ∗ tých, ktorí v teba
dúfajú. ∗ Lebo si záchrana hriešnikov, ∗ keď si porodila nášho
Spasiteľa. ∗ Pred pôrodom si bola Pannou, ∗ pri pôrode si Pan-
nou zostala ∗ i po pôrode si navždy panenstvo zachovala.VNS

Nedeľa večer

Na Pane, volám kajúce stichiry

Akomárnotratný syn som prišiel aj ja, Milosrdný, ∗ prijmi
ma, keď pred tebou padám, ∗ ako jedného zo svojich nádenníkov,
Bože, ※ a zmiluj sa nado mnou.

Ako ten, čo padol zbojníkom do rúk ∗ a ležal celý dorá-
ňaný, ∗ tak aj ja som dopadol po mnohých hriechoch ∗ a moja
duša je hlboko doráňaná. ∗ U koho nájdem útočisko ja, keď sa
budem zodpovedať? ∗Obrátim sa na teba, milosrdný Lekár duší.
∗ Vylej na mňa, Bože, ※ svoje veľké zmilovanie.
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Ako neplodný figovník ∗ nevytrhni, Spasiteľ, mňa hrieš-
neho, ∗ ale pozhovej mi ešte jedno leto, ∗ aby som zalieval svoju
dušu slzami kajúcnosti, ※ a tak priniesol plody zľutovania.

Ako slnko spravodlivosti ∗ voď svojím svetlom tých, čo ťa
ospevujú. ※ Pane, sláva tebe.

Piatok večer

Na Pane, volám mučeničníky

Sláva tebe, Kriste Bože, ∗ hrdosť apoštolov, jasanie muče-
níkov, ∗ ktorí ohlasovali ※ Trojicu jednej podstaty.

Svätí mučeníci, ∗ ktorí ste sa statočne borili ∗ a získali ste
veniec víťazstva, ∗ modlite sa k Pánovi, ※ aby sa zmiloval nad
našimi dušami.

Svätí mučeníci, ∗ všetkým pozemským ste pohrdli, ∗ v aré-
ne ste Krista neohrozene hlásali, ∗ odniesli ste si odmenu za utr-
penia. ∗ Keďže máte slovo u Boha, ∗ proste Všemohúceho, ※ aby
zachránil duše tých, ktorí sa k vám utiekajú.

Všade preslávení mučeníci, ∗ ratolesti ducha, celopaly du-
chovné, žertvy prijaté! ∗ Vás ako milých Kristovi neukryla zem,
∗ ale nebo vás prijalo, ∗ stali ste sa spoločníkmi anjelov, ∗ s nimi
láskavo proste nášho Boha a Spasiteľa, ∗ aby svet pokojom ob-
daroval ※ a naše duše zachránil.

Sláva: Zádušník [dielo Jána mnícha] Na počiatku si stvoril,
Pane, človeka ∗ na svoju podobu a na svoj obraz ∗ a určil si mu
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miesto v raji, ∗ aby vládol nad tvojím tvorstvom, ∗ avšak on sa dal
oklamať diablovou závisťou a jedol, ∗ tým však porušil príkazy
tvoje. ∗ Preto si ho odsúdil, aby sa vrátil do zeme, ∗ z ktorej si ho
utvoril, ※ a aby ťa prosil o pokoj.

I teraz: Dogmatický bohorodičník Tvoje materstvo, Boho-
rodička: (str. 215)
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8. hlas

Sobota večer

Stichiry na Pane, volám

Stichiry vzkriesenia
Večernú pieseň a službu slova ∗ prinášame ti, Kriste, ∗ lebo

svojím vzkriesením ※ dokázal si nám svoju lásku.VNS
Pane, Pane náš, ∗ nezavrhni nás od svojej tváre, ∗ ale pre

svoje zmŕtvychvstanie ※ zmiluj sa nad nami.VNS
Raduj sa, Sion, matka cirkví a sídlo Boha, ∗ lebo skrze

vzkriesenie ※ ty prvý si prijal odpustenie hriechov.VNS
Stichiry východu

Večné Slovo Božie, pred vekmi zrodené, ∗ narodilo sa z
Panny, keď prišla plnosť času, ∗ a zomrelo za nás na kríži, ※ aby
nám prinieslo spásu.VNS

Velebíme tvoje zmŕtvychvstanie, Kriste, ∗ lebo ním si zba-
vil pekla Adamovo potomstvo. ∗ Ako Boh si daroval svetu život
večný ※ a preukázal mu veľké milosrdenstvo.VNS

Sláva ti, Kriste, Spasiteľu, ∗ jednorodený Boží Syn, ∗ lebo si
sa nechal pribiť na kríž※ a tretieho dňa slávne si vstal z hrobu.VNS

Oslavujeme ťa, Pane, ∗ lebo si dobrovoľne pretrpel muky
na kríži. ∗ Klaniame sa ti, všemohúci Spasiteľ. ∗ Nezavrhni nás
od svojej tváre, ∗ ale nás milostivo vypočuj ∗ a spas nás svojím
vzkriesením, ※ Milujúci človeka.VNS

I teraz: Dogmatický bohorodičník Kráľ nebies sa zjavil na
zemi, ∗ pre svoju ľudomilnosť spoločne s ľuďmi žil, ∗ z čistej
Panny si totiž vzal telo, ∗ ona ho prijala a porodila. ∗ Je to je-
diný Syn, ∗ má dvojakú prirodzenosť, ale nie podstatu. ∗ Preto
hlásajme pravdu, že on je dokonalý Boh i dokonalý človek, ∗
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vyznávajme Krista, svojho Boha, ∗ jeho pros, Matka, panenská
nevesta, ※ aby sa zmiloval nad našimi dušami.

Veršové stichiry

Stichira vzkriesenia
Ježiš, vystúpil si na kríž, ∗ hoci si prišiel z nebies. ∗ Ty,

Život večný, smrť si podstúpil. ∗ Ty si svetlo tým, čo prebývajú
v temnotách. ∗ Ty si vzkriesenie padlých, ty si ich zdvihol. ※
Spasiteľ náš, sláva tebe.VNS
Stichiry alfabetické

OslavujemeX vzkrieseného Krista, ∗ lebo prijal našu dušu i
telo, ∗ aby ich zbavil večných múk. ∗ Jeho presvätá duša zostú-
pila do predpeklia, ∗ aby vyslobodila spravodlivých. ∗ Ale sväté
telo nášho Spasiteľa ※ v hrobe nepodľahlo skaze.VNS

Kriste,Ψ oslavujeme tvoje vzkriesenia spevom a žalmami, ∗
lebo si nás zbavil večných múk. ∗ Ako Boh si nám daroval život
bez konca ※ a preukázal veľké milosrdenstvo.VNS

NevysloviteľnýΩ Vládca všetkého, ∗ Stvoriteľ neba i zeme, ∗
trpel si na kríži, aby si ma zbavil utrpenia. ∗ Nechal si sa pocho-
vať a vstal si z mŕtvych v sláve. ∗ Všemohúcou rukou vzkriesil
si Adama. ∗ Sláva tvojmu zmŕtvychvstaniu na tretí deň, ∗ lebo
si nám ním daroval večný život i odpustenie hriechov, ※ jediný
Dobrotivý.VNS

I teraz: Bohorodičník Panna, Nevesta nedotknutá, ∗ ktorá
si nevysloviteľne počala vteleného Boha, ∗Matka Boha najvyš-
šieho, ∗ prijmi, Nepoškvrnená, prosby svojich služobníkov ∗ a
všetkým daruj očistenie prehrešení. ∗ Prijmi teraz našemodlitby
※ a pros, aby sme všetci dosiahli spásu.VNS
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Tropáre:

Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. ∗ Na tri dni ťa do
hrobu uložili, ∗ aby si nás zbavil večných múk. ∗ Ty si náš život
i naše vzkriesenie. ※ Sláva tebe, Pane.HS

I teraz: Bohorodičník Pre nás z Panny narodený, ∗ pre-
trpel si ukrižovanie, Dobrotivý, ∗ smrťou si smrť premohol. ∗
Vstal si z mŕtvych, lebo si Boh. ∗ Neprehliadni tých, ktorých si
stvoril svojou rukou. ∗Milosrdný, preukáž svoje milosrdenstvo,
∗ vypočuj modlitby svojej Rodičky, ∗ ktorá sa za nás ustavične
prihovára. ※ Spasiteľ, zachráň svoj opustený ľud.VNS

Nedeľa večer

Na Pane, volám kajúce stichiry

Teba kráľa a vladára ∗ anjeli ustavične ospevujú, ∗ tak aj
ja pred tebou padám so slovami mýtnika: ※ „Bože, buď mi mi-
lostivý a zmiluj sa nado mnou.“

Keďže si, moja duša, nesmrteľná, ∗ nedaj sa zaliať vlnami
života, ∗ ale vytriezvej a oslov svojho Dobrodinca: ※ „Bože, buď
mi milostivý a zmiluj sa nado mnou.“

Keď si uvedomím ∗ množstvo zla, ktoré som popáchal, ∗
a keď sa zamyslím ∗ nad oným hrozným skúmaním, ∗ triaška
ma neopúšťa, ∗ vtedy sa utiekam k Bohu, ktorý človeka miluje,
∗ aby som ťa prosil, jediný Bezhriešny: ∗ „Daruj mojej skrúšenej
duši precitnutie, ※ prv než nadíde koniec, a spas ma.“
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Slzy mi, Bože, podaruj, ∗ ako si ich kedysi daroval hrieš-
nici, ∗ dovoľ mi nimi tvoje nohy umývať, ∗ veď onyma oslobodili
od cesty po bludoch, ∗ dovoľ mi priniesť ti svoj čistý život sťa
myro voňavé, ∗ ktoré vzniklo z pokánia, ∗ lebo túžim aj počuť
tvoj hlas: ※ „Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji.“

Piatok večer

Na Pane, volám mučeničníky

[samopodoben: Múčenicy Hóspodni] Mučeníci Pánovi, ∗ vy
každé miesto posväcujete, ∗ každú chorobu uzdravujete, ∗ aj te-
raz sa prihovorte, prosíme, ※ aby sa naše duše zbavili úkladov
Nepriateľa.

Mučeníci Pánovi, ∗ vyproste nám od Boha ∗ a vyžiadajte
pre naše duše veľa zľutovania ※ a uzmierenie po množstve na-
šich pádov.

[samopodoben: Múčenicy tvojí] Tvoji mučeníci, Pane, ∗ za-
budli na veci tohto života, ∗ pre budúci život pohrdli aj mukami,
∗ preto sa stali jeho dedičmi, ∗ tam plesajú spolu s anjelmi. ※ Na
ich príhovor daruj svojmu ľudu veľké zľutovanie.

[samohlasen] Ak jestvuje dajaká cnosť či sláva, ∗ tá prá-
vom svätým prislúcha. ∗Veď oni zohli čepele mečov ∗ kvôli tebe,
ktorý si naklonil nebesá a z nich zostúpil, ∗ oni vyliali svoju krv
∗ kvôli tebe, ktorý si sa ponížil a prijal výzor sluhu, ∗ oni sa po-
korili až na vlastnú smrť, ∗ napodobňujúc tvoje zúboženie. ∗ Na
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ich prosby zmiluj sa, Bože, nad nami ※ podľa svojho veľkého
milosrdenstva.

Sláva: Zádušník [dielo Jána mnícha] Plačem a nariekam, ∗
vždy keď sa zamyslím nad smrťou ∗ a keď uvidím ležať v hro-
boch našu krásu ∗ podľa Božieho obrazu stvorenú, ∗ teraz bez-
tvarú a neslávnu, ∗ že nemá nič na videnie. ∗ Ó akýže je to div!
∗ Aké tajomstvo sa s nami stalo? ∗ Prečo sme vydaní skaze na-
pospas? ∗ Ako to, že sme sa spriahli so smrťou? ∗ Určite je to
na Boží príkaz, ∗ tak stojí napísané. ※ On poskytuje zosnulým
odpočinutie.

I teraz: Dogmatický bohorodičník Kráľ nebies sa zjavil na
zemi: (str. 219)
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Krížové bohorodičníky
v utorok a štvrtok večer

(na Pane, volám)

1. hlas

Utorok Keď Baránka na dreve uvidela Ovečka, ∗ teba, Slovo,
medzi zločincami ukrižovaného a trpezlivého, ∗ ako milujúca
matka vzlykala: ∗ „Syn môj, aké je to zvláštne a hrozné tajom-
stvo! ∗ Či môže hrob zakryť neobmedziteľného Boha? ∗ Neopí-
sateľné je to, čo sa deje! ※ Neopusť, môj predrahý Synu, mňa
svoju Rodičku.“
Štvrtok My, Nepoškvrnená, sme v tebe zástankyňu získali ∗
a vďaka tvojim prosbám sme boli z hrôz vykúpení, ∗ vo všetkom
požívame ochranu Kríža tvojho Syna, ※ všetci ťa bezmedzne
a zbožne zvelebujeme.

2. hlas

Utorok Keď ťa Panna a tvoja Matka, Kriste, videla ∗ na dreve
kríža pribitého a mŕtveho, ∗ plakala trpko: ∗ „Syn môj, aké je to
strašné tajomstvo? ∗ ty, ktorý večný život všetkým darúvaš, ∗
dobrovoľne umieraš na kríži ※ smrťou najpotupnejšou?“
Štvrtok Ospevujeme ťa, panenská Bohorodička, ∗ lebo tebe
patrí slávamimoriadna, ∗Kríž tvojho Syna totiž premohol peklo,
∗ takže smrť je usmrtená, ∗my, hoci mŕtvi, vstali sme ∗ a boli sme
uznaní za hodných žitia, ∗ dostali sme raj, naše prvotné poteše-
nie, ∗ preto vďačne oslavujeme ∗ Krista, nášho mocného Boha ※
a nanajvýš milosrdného.
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3. hlas

Utorok V kríži tvojho Syna, Bohorodička, sme získali prút
moci, ∗ ním premáhame zlostné výčiny nepriateľov,※ plní túžby
ťa ustavične velebíme.
Štvrtok Nenávidenú žalostnú smrť ukrižovaním ∗ dobrovoľ-
ne si podstúpil. ∗ Pohľadom na teba, Kriste, bola tvoja Matka
zranená, ∗ na jej príhovor a pre cit tvojho zľutovania, ∗ jediný
Predobrý a človeka milujúci Pane, ∗ zmiluj sa nad svetom a za-
chráň ho, ※ ty snímaš hriechy sveta.

4. hlas

Utorok Panna neporušená, ∗Matka Boha Krista, ∗meč prebo-
dol tvoju presvätú dušu, ∗ pretože si videla dobrovoľne ukrižo-
vaného, ∗ tvojho Syna a Boha. ∗ Jeho neprestávaj, Požehnaná,
prosiť, ※ aby nám daroval prepáčenie priestupkov.
Štvrtok Keď ťa povýšeného na kríži ∗ uvidela, Slovo Božie,
nepoškvrnená tvoja Matka, ∗ materinsky nariekala plná žiaľu: ∗
„Aký nevídaný a čudný, je Syn môj, tento div? ∗Ako sa ty, Život
všetkých, stýkaš so smrťou? ∗ Ráč oživiť zosnulých, ※ lebo si
Milosrdný.“

5. hlas

Utorok Stojac pri Pánovom kríži, ∗ Bohorodička užalostená
volala: ∗ „Beda, moje dieťa! ∗ Beda, svetlo mojich očí! ∗ Ako,
že si vystretý na Kríži, ∗ veď ty si nebo ako kožu. ∗ Z mora si
vyviedol prameň vôd, ※ svojím rozkazom.“
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Štvrtok Keď ťa na kríži, Kriste, uvidela tvoja Matka, ∗ ako tam
visíš medzi dvoma lotrami, ∗ matersky sa bila do pŕs a vravela:
∗ „Bezhriešny Synu, nespravodlivo si na kríži ∗ ako nejaký zlo-
činec! ∗ Ty si však chcel, aby ľudstvo žilo, ※ lebo oplývaš dob-
rotou.“

6. hlas

Utorok Deva, vždy Panna, ktorá ťa nosila, ∗ teba videla na
kríži vyvýšeného kvôli nám, ∗ bola zranená mečom bolesti, ∗
preto v materinskom smútku plakala. ∗ Na jej príhovor ※ zmiluj
sa nad nami, Pane milosrdenstva.
Štvrtok Bohorodička Panna, ∗ pros svojho Syna, ktorý sa dal
dobrovoľne na kríž pribiť ∗ a ktorý aj z mŕtvych vstal, ∗ Krista,
nášho Boha, ※ aby zachránil naše duše.

7. hlas

Utorok Za nás ukrižovaného Krista Boha, ∗ ktorý odstránil
nadvládu smrti, ∗ pros, Bohorodička, ustavične,※ aby spasil naše
duše.
Štvrtok V tebe, Bohorodička, poznávame Matku, ∗ ktorá nad-
prirodzene ostala pannou, ∗ hoc to nechápe rozum ani myseľ, ∗
a zázrak tvojho Syna nevládze vyjadriť jazyk. ∗ Neuveriteľne si
počala, Čistá, ∗ nepochopiteľná bola tvoja ťarchavosť. ∗ Veď keď
Boh chce, poriadok prírody sa podriaďuje. ∗ Preto všetci v tebe
poznávame Božiu Matku ∗ a prosíme ťa vrúcne: ※ „Prihovor sa
za spásu našich duší.“
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8. hlas

Utorok Baránka a Pastiera ∗ a sveta Spasiteľa ∗ videla na kríži
jeho Rodička, ∗ vtedy v slzách hovorila: ∗ „Svet jasá, lebo prijíma
vykúpenie, ∗moje srdce však spaľuje pohľad na tvoje ukrižova-
nie, ∗ ktoré za všetkých podstupuješ, ※ Syn môj a Boh môj.“
ŠtvrtokNa toho, ktorý prijal telo z tvojej krvi prečistej ∗ a z teba,
Vznešená, sa nepochopiteľne narodil ∗ hľadela si, ako visí na
drevemedzi lotrami, ∗ vtedy ťa premkla bolesť až do hĺbky srdca,
∗ ako matka si nariekala a volala: ∗ „Ach, dieťa moje, akým svo-
jím božským a nevýslovným riadením ∗ oživil si svoje stvore-
nie? ※ Ospevujem ťa, Milosrdný.“
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Apoštolovi

Na Pane, volám stichiry 8. hlas [podoben: Čto vás narečém]
Ako ťa mám nazvať, apoštol? ∗ Nebom, že si zvestoval bo-

žiu slávu? ∗Alebo riekou, keďže si napájal ľudstvo tajomstvami?
∗ Či hviezdou, ktorá ožaruje Cirkev? ∗ Alebo kalichom plným
svätého nápoja? ∗ Či dôverným priateľom Kristovým, ∗ akými
sú nebeskí anjeli. ※ Pros ho za spásu našich duší.VNS

Slávny apoštol, videl si Boha, ∗ požehnané sú tvoje nohy,
∗ čo ti verne slúžili pri hlásaní evanjelia ∗ a pomáhali ti odstra-
ňovať nepriateľské úklady. ∗ Večné Slovo, čo s nami prebývalo
v slabom ľudskom tele, ∗ obdarilo ťa veľkou múdrosťou Božou ∗
a učinilo ťa svojím slávnym učeníkom. ※ Pros ho za spásu na-
šich duší.VNS

Apoštol zvestujúci Boha, ∗ Kristus ťa poslal ako ohnivú
strelu, ∗ aby si ranil Nepriateľa, ∗ ale duše hriechom ranené liečil.
∗ Preto ťa právom velebíme ∗ a tvoj sviatok dnes oslavujeme. ※
Pros ho za spásu našich duší.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 6. hlas Desaťtisíce krát som
sľuboval ∗ činiť pokánie za svoje hriechy, Prečistá, ∗ no môj mi-
lovaný zvyk činiť zlé ma neopúšťa. ∗ Preto k tebe volám a padám
pred tebou modliac sa: ∗ „Vytrhni ma, Vládkyňa, z takého mu-
čenia ∗ a veď ma k tomu čo je lepšie ※ a spáse bližšie.“RK

Apoštolom

Na Pane, volám stichiry 4. hlas [podoben: Jáko dóbľa]
Prešťastní učeníci Kristovi, ∗ oslavujeme vás ako svedkov

a spoločníkov vteleného Slova, ∗ veď ste zažiarili svetu ako jasné
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hviezdy, ∗ ako úrodné pahorky oplývate duchovnými slasťami,
∗ ste večne tečúce rajské rieky, ∗ rozliali ste sa po celom svete,
∗ aby ste vodami spásonosných Božích právd ※ napájali cirkvi
po celom svete.VNS

Poslaní do celého sveta ∗ ako jasné lúče duchovnej žiary, ∗
hojnými zázrakmi ste potvrdzovali pravdu, ∗ stali ste sa služob-
níkmi Kristových tajomstiev, ∗Bohomobdarovanými doskami, ∗
ktoré popísal svojimi milosťami. ※ Skrze vás nám dal svoj Nový
zákon.VNS

Rybárska trstina, obraz nestálosti, ∗ naznačila pramene ži-
vota: ∗ múdre náuky Božie a požehnané pravdy, ∗ i evanjelium
plné sladkých tajomstiev, ∗ prijímanie Eucharistie ∗ a radostné
spoločenstvo s anjelmi ※ a trvalú slávu.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas Raduj sa, jasné Slnko
sveta, ∗ nositeľka a rodička nezapadajúceho Slnka! ∗ Zrodila si
Svetlo zo Svetla. ∗ Raduj sa, Múdrosť ožiarená Božím jasom! ∗
Svojimi lúčmi osvecuješ končiny zeme, ∗ skvieš sa viacej ako
zlato, ∗ si celá krásna a nepoškvrnená, ※ skrze teba zažiarilo
veriacim nebeské svetlo.VNS

Svätiteľovi

Na Pane, volám stichiry 6. hlas [podoben: Vsé otlóžše]
Prijal si plnosť s kňazskej dôstojnosti,meno ∗ Stal si sa no-

siteľom Boha. ∗ Božské pomazanie ťa naplnilo Duchom Svätým,
∗ vždy si radostne vstupoval do svätyne svätých, ∗ ožiarený ta-
jomným svetlom Božím ∗ a konal si vznešenú obetu. ∗Vyzname-
nal si sa ako opravdivý veľkňaz, ※ ktorý oroduje za naše duše.VNS

Tvoj život sa preslávil s krásnymi skutkami. ∗ Verných si
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posilňoval, ∗ temnotu lesti rozptyľoval, ∗ bol si jasným slnkom,
blažený arcipastier meno ∗ Teraz prebývaš tam, kde žiari večné
Svetlo, ∗ lebo z milosti Ducha Svätého bol si synom Svetla. ∗
Preto s láskou a úctou slávime tvoj požehnaný sviatok, ※ lebo
si hoden večnej pamiatky.VNS

Otče múdry a slávny, s tvoja jasná myseľ bola vždy ∗ k Bo-
hu obrátená a upevnená vierou. ∗ V slabom smrteľnom tele po-
chopil si cenu nesmrteľnosti, ∗ osvojil si si dobré skutky anjelov,
∗ ozdobený čnosťami bol si bez zlej telesnej žiadostivosti. ∗ Otče
múdry veľkňaz, jasné svetlo Cirkvi, ∗ prihováraj sa za nás všet-
kých, ※ ktorí s láskou uctievame tvoju svätú pamiatku.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 6. hlas Raduj sa, splnenie
Zákona. ∗ Raduj sa, chrám svätej Trojice, ∗ nesmrteľná nevesta
Ducha Svätého. ∗ Raduj sa, božský trón Vládcu vesmíru. ∗ Raduj
sa, oheň duchovný. ∗ Ty si večné Slnko nosila na rukách. ∗ Ty si
nový raj, záhrada zatvorená, ∗ nádherná hodovná sieň Božia, ∗
holubica nepoškvrnená, ∗ prestol Boha najvyššieho, ∗ služobnica
Pánova. ※ Teba zatienil Svätý Duch.VNS

Svätiteľom

Na Pane, volám stichiry 4. hlas [podoben: Jáko dóbľa]
Ako jasné hviezdy na nebeskej oblohe ∗ boli ste ozdobou

zeme, ctihodní pastieri. ∗Aj teraz ožarujete svet lúčmi pravover-
nosti. ∗Rozptyľujete temnotu bludov. ∗ Proste za svojich ctiteľov,
∗ aby ich Boh chránil od nešťastia ※ i od večnej záhuby.VNS

Mocou Krista zrodeného z Panny ∗ zjavili ste sa ako jasné
Slnká. ∗ Celý svet ste zaplavili duchovným svetlom, ∗ prešťastní
nositelia Boha. ∗Aj dnes pravdou, preblažení, ∗ osvecujete srdcia
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verných ※ a rozptyľujete temnotu bludov.VNS
Blažení otcovia naši, ∗ žezlom svojej náuky ∗ zahnali ste

od Cirkvi duchovných vlkov. ∗ Opevnili ste ju hradbou čistej
viery, ∗ nepoškvrnenú a krásnu ste ju odovzdali Kristu. ∗ Preto
ho proste za nás, svojich ctiteľov, ※ aby nás uchránil od večnej
smrti.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas Presvätá Bohoro-
dička, ∗ zachráň ma pred odsúdením. ∗ Svojím príhovorom zbav
moju kajúcu dušu ťažkých hriechov. ∗ Zachráň ma pred večnou
smrťou, ∗ aby som bol v neň súdu ∗ ospravedlnený spolu so svä-
tými. ∗Vypros mi pred smrťou ※ dokonalú ľútosť a hojné slzy.VNS

Hieromučeníkovi

Na Pane, volám stichiry 1. hlas [podoben: Prechváľniji múče-
nicy]

Otče múdry a blažený, ∗ svoje presväté kňazské rúcho ∗ o-
zdobil si šarlátom vlastnej krvi, ∗ svoj plodný život si korunoval
statočnou smrťou ∗ a prešiel si zo slávy do slávy, ∗ teraz našim
dušiam vypros pokoj ※ a veľké milosrdenstvo.VNS

Najprv si prinášal Bohu nekrvavú obetu ∗ ako veľkňaz No-
vého zákona, ∗ potom ako pravý mučeník ∗ obetoval si Kristovi
svoju vlastnú krv, ∗ seba samého si vydal ako celopal a milú žer-
tvu. ∗ Ctihodný hlásateľ Boha, ※ pros ho za svojich ctiteľov.VNS

Svojím učením, ∗ výchovou i vlastným príkladom ∗ získal
si pre Krista zástup učeníkov, ∗ lebo ťa Boh obdaril múdrosťou.
∗ S nimi našim dušiam pokoj vyprosuj ※ i hojné milosti.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 1. hlas Búrkou svojich hrie-
chov zmietaný ∗ hľadám útočisko v tvojom prístave, Bohoro-

233



SPOLOČNÁ MINEA

dička, ∗ a vrúcne ťa prosím: ∗ Podaj mi svoju mocnú pravicu ※
a zachráň ma Bohorodička.VNS

Hieromučeníkom

Na Pane, volám stichiry 1. hlas [podoben: Prechváľniji múče-
nicy]

Mučeníckou krvou ∗ nádherne ste vyzdobili svoje veľk-
ňazské rúcha, ∗ vaše duše i telá sa zaskveli krásou. ∗ Teraz s an-
jelmi velebíte svojho Stvoriteľa, ∗ slávni Boží obľúbenci. ∗Našim
dušiam pokoj vyproste ※ i hojné milosti.VNS

Boli ste plní múdrosti Svätého Ducha, ∗ z Písem svätých
ste hlásali jeho tajomstvá, ∗ potreli ste nerozumné pohanské ná-
uky, ∗ všetkých ste chceli priviesť ku Kristovi. ∗ Preto našim du-
šiam pokoj vyproste ※ i hojné milosti.VNS

Naši múdri otcovia! ∗ Božím slovom ste zbavili svet ne-
vedomosti, ∗ zachránili ste ho a priviedli ku Kristovi, ∗ nášmu
Bohu zrodenému z Otca, ∗ preto sa modlite, aby nám daroval
pokoj, ※ i hojné milosti.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 1. hlas Panna, my ťa všetci
velebíme, ∗ už Mojžiš ťa videl ako horiaci a nezhárajúci krík, ∗
lebo plameň božstva nespálil tvoju útrobu, Prečistá. ∗ Preto sa
k tebe utiekame ako k Matke nášho Boha, ∗ aby si vyprosila
pokoj svetu ※ a veľké milosrdenstvo.VNS
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Prepodobnému

Na Pane, volám stichiry 8. hlas [podoben: Múčenicy tvojí]
Dôstojný a čestný svietnik, ∗ nositeľ svetla božieho, ∗ nedal

sa utlmiť pôžitkami života. ∗ Pán, veľký priateľ človeka, ∗ úžas-
nými zázrakmi vysoko ho vyzdvihol. ∗ Kriste, na jeho príhovor
※ obdaruj svoj ľud hojnosťou milostí.VNS

Prepodobný otče meno ∗ svoju ruku si na pluh položil, ∗
len pre Boha si pracoval ∗ a späť si sa neobzeral, ∗ vždy si mal
na mysli kráľovstvo Kristovo, ∗ slávu svojho Boha, ktorý sa stal
človekom, ※ aby spasil naše duše.VNS

Slabou loďkou svojho tela nesený, ∗ tichým vánkom mi-
losti poháňaný, ∗ ľahko si prešiel rozbúreným morom života, ∗
naozaj si bol plný múdrosti, ∗ predal si pozemské bohatstvo, ∗
aby si kúpil drahocennú perlu nebeskú, ∗ našiel si ju a starost-
livo opatroval ※ a radoval sa z jej božskej krásy.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Moje myšlienky sú
nečisté a pery lživé, ∗ všetky moje skutky poškvrnené. ∗ Čo len
urobím ja biedny? ∗ Ako sa odvážim predstúpiť pred sudcu?
∗ Panenská Vládkyňa, upros svojho Syna, ∗ môjho Stvoriteľa
a Pána, ∗ aby mi udelil ducha kajúcnosti, ※ lebo on jediný je
plný milosrdenstva.VNS

Prepodobným

NaPane, volám stichiry 8. hlas [podoben: O preslávnaho čudesé]

Naši dôstojní otcovia, ∗ naplnení múdrosťou Božou, ∗ sle-
pým vraciate zrak a uzdravujete chorých, ∗ chromým chodiť
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dávate, ∗ plní lásky skláňate sa teraz k svojim ctiteľom, ∗ čo
s dôverou prišli do vášho chrámu ∗ a prosia vás o pomoc. ∗ My
všetci veriaci vás vrúcne velebíme, ※ lebo vo vás máme moc-
ných ochrancov a pomocníkov.VNS

Ctihodní, dôstojní otcovia, ∗ vzlietli ste k Bohu na krídlach
čností ∗ ako Eliáš na ohnivom voze ∗ a prijali ste od Boha víťazné
vence, ∗ ale svoje telá v hroboch uložené ∗ zanechali ste nám
ako Eliáš svoj plášť, ∗ aby chorým uzdravovali a zlých duchov
vyháňali. ※ Preto vás velebíme a ste našou slávou.VNS

Boli ste pripočítaní k zástupom pustovníkov, ∗ lebo ste na-
sledovali ich čnosti. ∗ Teraz blažene žijete v nebeských palácoch,
∗ kde anjeli spievajú radostné piesne. ∗ Boh vás ožaruje svojou
krásou. ∗ Preto nezabúdajte na nás, svojich ctiteľov na zemi. ※
My vždy budeme oslavovať vašu pamiatku.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Moje myšlienky: zo
služby prepodobnému

Prepodobnému mučeníkovi

Na Pane, volám stichiry 8. hlas
Hrdinstvo múdreho kajúcnika ∗ a utrpenie Kristovho mu-

čeníka ∗ právom dnes oslavujeme. ∗ Preto volajme k Pánovi: ∗
Kriste, na jeho príhovor ※ zbav nás každého nešťastia.VNS

Dôstojný otče, veľký hrdina, ∗ Boh ťa odmenil hojným po-
kojom, ∗ keď si krutý zápas prekonal. ※ Prihováraj sa za nás,
svojich ctiteľov.VNS

Statočne si prežil muky a zostal si verný Bohu, ∗ Stvoriteľ
ťa svojím chrámomurobil. ∗Nositeľ Boha, teraz si svetlom svojej
cirkvi ※ a vzorom vyznávačov.VNS
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Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Prečistá Panna, Bo-
horodička, ∗ pros Boha, aby nám udelil odpustenie hriechov ※
i pokoj našim dušiam.VNS

Predpodobným mučeníkom

Na Pane, volám stichiry 8. hlas [podoben: Čto vás narečém]
Dôstojní otcovia, veľmi ste sa preslávili, ∗ keď ste statočne

pretrpeli svoje mučeníctvo, ∗ teraz sa s anjelmi večne radujete. ∗
Veľké bolo vaše utrpenie, ∗ no nesmierne väčšia je vaša odmena.
※ Proste za nás Boha.VNS

Svätí, vy ste viedli život statočný ∗ a hrdinsky ste svoje
mučeníctvo ponúkli! ∗ Utrpenie ste mužne zdolali, ∗ telo ste po-
svätili pôstom a krv ste z lásky preliali, ∗ preto máte korunu
slávy za svoje utrpenie. ※ Proste, aby naša duša dosiahla spásu.

Dôstojní mučeníci Kristovi, ∗ dobre ste si počínali. ∗O čas-
ný život ste nedbali. ∗ Premohli ste žiadostivosť tela. ∗ Svoj ži-
vot ste obetovali Kristovi. ∗ Teraz sa skviete medzi anjelmi. ∗
Preto vás vrúcne prosíme, ※ prihovorte sa u Pána za spásu na-
šich duší.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Komu sa podobáš,
duša nešťastná? ∗ Nechceš robiť pokánie a večného ohňa sa ne-
desíš? ∗ On čaká na nekajúcich. ∗ Vstaň teda a choď k Márii! ∗
Matka je vždy ochotná pomôcť. ∗ Z celého srdca volaj: Panna a
Matka, ∗ pros svojho Syna a nášho Boha, ※ nech ma vyslobodí
zo siete zlého ducha.VNS
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Prepodobnému vyznávačovi
(alebo biskupovi vyznávačovi)

Na Pane, volám stichiry 4. hlas [podoben: Jáko dóbľa]
Poznáme ťa ako pevný základ pravdy, ∗ ako našej viery

oporu. ∗ Bol si učiteľom čností a ich hlásateľom, ∗ žiaril si Cir-
kvi ako vzor čistoty, ∗ ako vyvolená nádoba, plná ľúbeznej vône
Svätého Ducha, ∗ si bohatý zdroj múdrosti a opora Cirkvi Kris-
tovej, ※ svätý a láskou Božou naplnený otče.VNS

Velebíme ťa akomúdreho nástupcu apoštolov, ∗ ako nasle-
dovníka mučeníkov, ∗ horlivého kajúcnika a múdreho učiteľa, ∗
ty si krásny obraz Boží a vodca ku Kristovi, ∗ mohutná rieka
Božieho poznania, ∗ jej vlnami si potopil rúhanie bludárov ※
i všetkých nespravodlivých.VNS

Bohatý na nebeské poklady, ∗ dvojnásobne si rozmnožil
talent múdrosti, ∗ preto si mohol vstúpiť do radosti svojho Pána,
∗ ozdobený žiarou večného svetla ∗ skvieš sa duchovnou krásou,
∗ teraz stojíš po pravici Darcu života ※ zaplavený lúčmi jeho
slávy.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas Dobrotivá Bohoro-
dička, ∗ obmy škvrny môjho srdca, ∗ očisť ma a zahoj všetky
rany hriechov, ∗ upevni moju myseľ, ∗ aby som velebil tvoju
mocnú ochranu, ※ ja biedny a neužitočný sluha.VNS

Mučeníkovi

Na Pane, volám stichiry 1. hlas [podoben: Prechváľniji múče-
nicy]

Ctihodný mučeníkmeno, ∗ tvoje srdce bolo čisté, ∗ preto si
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poznal nepochopiteľného Boha, ∗ pevne si v neho uveril ∗ a za-
choval si jeho príkazy, ∗ ktoré nás vedú k istej spáse, ∗ pretrpel
si muky ※ a vstúpil do večného kráľovstva.VNS

Zem si skropil svojou svätou krvou ∗ a odstránil obety pri-
nášané besom, ∗ prijal si nevädnúci veniec slávy, ∗ preto samodli
za nás, ∗ aby nám Boh daroval ※ pokoj i veľké milosti.VNS

Dôstojnýmučeníkmeno, ∗ posväcuje nás oslava tvojho hr-
dinského zápasu, ∗ ktorý ťa učinil spoločníkom anjelov ∗ i všet-
kých mučeníkov. ∗ Modli sa za nás, ∗ aby nám Boh daroval ※
pokoj i veľké milosti.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 1. hlas Čo urobím ja ne-
šťastník? ∗ Hriechom som poškvrnil rozum, dušu i telo. ∗ Kam
sa podejem pred pekelnými plameňmi? ∗ Kto ma zbaví večných
a hrozných pút? Len ty, Nepoškvrnená! ∗ Vypros mi u svojho
Syna odpustenie hriechov, ※ prv než príde môj koniec.VNS

Mučeníkom

Na Pane, volám stichiry 4. hlas [podoben: Jáko dóbľa]
Slávni mučeníci Kristovi ∗ Duchom Svätým osvietení, ∗

oborili ste sa na vládcu sveta ∗ a statočne ste premohli jeho
úklady. ∗ Preto dnes oslavujeme ∗ vašu svetlú pamiatku ※ a ve-
lebíme vaše mučeníctvo.VNS

Mukám ste vydali svoje telá, ∗ v boji ste statočne vytrvali,
∗ ako fakle horiace duchovným ohňom ∗ naplnili ste milosťami
srdcia verných. ∗ Preto všetci ľudia oslavujú ∗ vašu svetlú pa-
miatku ※ a piesňami Boha velebia.VNS

Žiarou svojich divov, mučeníci, ∗ osvietili ste všetko stvo-
renie, ∗ zbavili ste múk a strastí svojich ctiteľov, ∗ tých, čo u vás
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pomoc hľadali. ∗ Statoční bojovníci Kristovi, ∗ aj my s dôverou
oslavujeme ※ vašu svetlú pamiatku.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas Zlý duch ma okla-
mal a vrhol do nešťastia, ∗ preto sa utiekam k tebe, Vládkyňa, ∗
upevni ma v čnosti a znič úklady Nepriateľa, ∗ pomôž mi plniť
vôľu tvojho Syna ∗ a nášho milosrdného Boha, ∗ aby som v deň
súdny ※ získal odpustenie hriechov.VNS

Mučenici

Na Pane, volám stichiry 4. hlas [podoben: Jáko dóbľa]
Slávna mučenica meno, ∗ ozdobila si svoju dušu panen-

skou krásou i mučeníckou krvou, ∗ zasnúbila si sa svojmu Tvor-
covi, ∗ on ti na veky daruje neporušiteľnosť, ∗ budeš ho velebiť
so zástupmi archanjelov, ∗ anjelov, apoštolov i prorokov,※ spolu
s mučeníkmi večne slávna.VNS

Bola si priviazaná ku kolesu, ∗ ohňom i vodou mučená
a zvermi trhaná, ∗ ostala si pevná vo viere i v láske, ∗ s pomocou
Ducha Svätého ∗ prúdom svojej krvi ∗ si ubila náčelníka temnôt,
∗ slávne si vstúpila do nebeských siení ∗ a svojmu Ženíchovi ako
dar ※ priniesla si sladké víno svojho mučeníctva.VNS

Krvou svojho Ženícha Krista ∗ posvätila si svoju dušu,
slávna mučenica meno, ∗ ale telo si ozdobila šarlátom vlastnej
krvi, ∗ takto krásna dušou i telom ∗ stala si sa palácom neba. ∗
Pros za svojich ctiteľov, ※ aby ťa s vierou uctievali.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas Najčistejšia Matka, ∗
ty sa ustavične modlíš k Pánovi, ∗ chráň pred pokušením moju
nešťastnú dušu ∗ a upokoj moje rozbúrené srdce, ∗ naplň vrúc-
nosťou moju myseľ, ※ aby som ťa dôstojne oslavoval.VNS
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Mučeniciam

Na Pane, volám stichiry 4. hlas [podoben: Dál jesí známenije]
Panny služobnice, ∗ zákonmi prírody spútané, ∗ no láskou

k Stvoriteľovi upevnené, ∗ putá tela ste vierou uvoľnili ∗ a bez-
mocného nepriateľa ste sa striasli. ∗ Preto vás zdobí koruna ví-
ťazstva, ∗ ktorá vás uviedla ∗ do duchovnej komnaty neviest, ※
ktoré sa tam so Ženíchom radujú.

Pretrpeli ste oheň ∗ a mučenie i smrť rozličného druhu, ∗
vaša pevná viera vám získala priazeň u ženícha, ∗ lebo ste sa oz-
dobili rozličnými ranami, ∗ len aby ste sa stali jemu podobnými.
∗ Preto ich Ježiš, priateľ človeka, ∗ ozdobil korunou slávy, ※ lebo
je Záchrancom našej duše.

Panenstvo neporušené, ∗ panenstvo zázračné ∗ priniesli
ste Kristovi cnostné panny, ∗ klamu ľúbosti bezbožnej ste sa
striasli, ∗ lebo ste mali mužnú silu kríža. ∗ Vďaka tomu Kris-
tove cirkvi ∗ oslavujú vašu svätú pamiatku, ※ lebo je svetlom a
je neuveriteľná.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 4. hlas Najčistejšia Matka:
zo služby mučenici

Prepodobnej žene

Na Pane, volám stichiry 8. hlas [podoben: Múčenicy tvojí]
Ctihodná matkameno, ∗ pôstom a utrpením si získala mi-

losť ∗ uzdravovať bolesti duše i tela, ∗ mocou Ducha Svätého
si vyháňala zlých duchov, ∗ pomáhala si trpiacim. ∗ Preto nám
všetkým vypros uzdravenie ※ i veľké milosti.VNS

Dôstojná a obdivuhodnámatkameno, ∗ schránka s tvojimi
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kosťami vracia zrak slepým ∗ a uzdravuje všetkých, čo k tebe
s dôverou prichádzajú. ※ Preto aj nám vypros veľké milosti.VNS

Zachovala si vieru i lásku k Bohu ∗ a svojich blížnych si
milovala, ∗ blahoslavená a ctihodnámeno, ∗ preto ťa Boh obdaril
duchovnými milosťami. ※ Prihováraj sa za svojich ctiteľov.VNS

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Naša prečistá O-
chrankyňa, ∗ prosíme ťa úzkostlivo, ∗ nedaj nám zahynúť, ∗ za-
chráň nás pred hroziacim hnevom i trestom, ※ lebo ty si naša
pomoc a spása. VNS

Prepodobným ženám

Na Pane, volám stichiry 1. hlas [podoben: Nebésnych činóv]
Ako lúče Bohom zosielané ∗ žiarite z výšin nebeských, ∗

svet osvecujete lúčmi ducha ∗ a nimi zaháňate temnotu, ∗ zlé
pluky besov odvraciate, ∗ preto vašu svetlonosnú a božskú pa-
miatku ※ oslavujeme a ospevujeme.

Krásu raja ste uvideli ∗ a bohato sa ňou nasycujete, ∗ svetu
ste ukázali krásy večné, ∗ ktoré boží um usporiadal, ∗ prijímate
ich a ukazujete božiu lásku, ∗ aby sme ju odovzdávali ※ a priná-
šali podobné duchovné plody.

Svojím životom mníšskym ∗ ozdobili ste nádheru zdržan-
livosti, ∗ lebo všetkým žiarite ako slnko, ∗ teraz vás, ctihodné
ženy, oslavujeme, ∗ tešíme sa z vašej božskej slávy ※ a prosíme
za spásu svojej duše.

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 1. hlas Zmietaný búrkou
svojich hriechov ∗ hľadám útočište v tvojom prístave, Bohoro-
dička, ∗ a vrúcne ťa prosím: ∗ „Podaj mi svoju mocnú pravicu ※
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a zachráň ma, Nepoškvrnená.“VNS
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8. februára

Svätý veľkomučeník Teodor
Stratilat

Na Pane, volám stichiry 4. hlas [podoben: Jáko dóbľa]
Ako urodzený bojovník, ∗ ako neporaziteľný vojak, ∗ tak si

sa prejavil vďaka Duchu Svätému. ∗ Zosadil si protivníka ∗múd-
rosťou svojich slov ∗ aj ich vytrvalým potvrdzovaním v tvojich
skutkoch, Múdry. ∗ Preto si prijal vence víťazstva ∗ a k zborom
na výsostiach ťa pripočítali, ※ sláva mučeníkov, Theodor.DP

Stal si sa Božím pilierom, ∗ stĺpom zbožnosti, Požehnaný. ∗
Bezbožné modly sa ti zhnusili ∗ a baránka neporušeného, ∗ obeť
príjemnú, ∗ obetoval si skrze seba a čisto ju predložil ∗ tomu,
ktorý oslávil tvoju svätú pamiatku, ∗ a ako pokladnicu zázrakov
※ daroval ťa nám vo svete, Theodor.DP

Vyzdvihli ťa na kríž, ∗ tvoje telo rezali ∗ a ostré strely ťa
zraňovali. ∗ Na dreve rozpätý ∗ a mečom sekaný, ∗ všetkou kru-
tosťou múk obkolesený, ∗ ostal si nepoddajný a nepokorený, ∗
vďaka moci na kríž pribitého; ※ sláva mučeníkov, Theodor.DP

Sláva: I teraz: Bohorodičník alebo Krížový bohorodičník,
8. hlas [podoben: Čto vás narečém] Keď Ovečka videla Baránka,
∗ ako sa dobrovoľne nechal rozpäť na dreve kríža, ∗ materinsky
volala, nariekala a plakala: ∗ „Syn môj, aký je to pohľad nezvy-
čajný! ∗ Všetkým dávaš život ako Pán – ∗ prečo sa nechávaš
usmrtiť, ty Trpezlivý, ∗ ktorý pozemšťanom dávaš vzkriesenie?
※ Oslavujem, Bože môj, tvoje nesmierne sebaponíženie.“DP

Veršové stichiry z triódy
Sláva: 5. hlas Dnes zažiarila viac než dennica ∗ čestná pa-
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miatka Kristovho víťaza. ∗ Srdcia verných neochvejne osvecuje
∗ a mrak z duší odháňa ∗ pôsobením a milosťou Ducha. ∗ Vo-
lajme k nemu, ctitelia mučeníkov: ∗ „Raduj sa! ∗ verní ťa získali
ako Bohom darovanú milosť, ∗ utiekajúcich sa k tebe si zahrnul
∗ plnosťou zázrakov, blažený Teodor. ∗ Neochabuj a pros usta-
vične Krista, ∗ aby sme získali večné dobrá, ∗ keď si s vierou
pripomíname ※ tvoju prečestnú pamiatku.“DP

I teraz: Bohorodičník

Tropár, 4. hlas
Pravdivým vojenským umením, hrdina, ∗ stal si sa, Te-

odor, najlepším vojvodcom nebeského kráľa. ∗ Lebo plnú zbroj
viery rozumne si si nasadil, ∗ porazil si démonské šíky, ∗ vyni-
kol si, bojovník, ako nositeľ víťazstva.※ Preto ťa s vierou naveky
oslavujeme.DP

14. februára

Odchod do večnosti nášho
prepodobného otca Konštantína
Filozofa, mníšskym menom Cyrila,

učiteľa Slovanov
Na Pane, volám stichiry 4. hlas [podoben: Dál jesí známenije]

Presvetlé skutky s mal si za čnosť, otče, ∗ celý svet si pre-
behol. ∗ Ako včela, ktorá prečistý med Božieho poznania ∗ u-
kladá do sŕdc veriacich v jediného Krista. ∗ On prišiel na zem
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∗ a zbožštil ľudí; ∗ z nekonečného zľutovania ※ a mnohého sú-
citu.PR

Pokorný múdrosťou, s naplnený Božou láskou, ∗ pravo-
verným učením okrášlený, ∗ blažený Cyril. ∗ Mestá i krajiny si
prešiel, svätý, ∗ a pre Boha ich ulovil ∗ keď si milosťou osvecoval
tých, čo nemali spasiteľné poznanie. ∗ Preto ťa ctíme ※ svätými
spevmi.PR

Žitie tvoje s bolo bez úhony ∗ a život hodný chvály ∗ i
smrť čestná pred Bohom všetkého, ∗ ktorému si dal do rúk, otče,
∗ svoju dušu spravodlivú v konaní skutkov ∗ Preto ťa žiadame,
pros za nás, ∗ aby sme, verne ťa chváliaci, ※ našli milosrden-
stvo.PR

Sláva: 8. hlas Ó Cyril, sladký učiteľu, ∗ ó tiché ponaú-
čanie, ∗ ó milosrdné srdce a um premúdry, ∗ ó hlas, sladší než
med, ∗ preletel si krajinami sťa orol, ∗ ó druhý Pavol a Petrov
učeník, ∗ v jeho meste si sa rozhodol spočinúť. ∗ Spomeň si na
nás hriešnych u Pána ※ a svojimi prosbami nás zachráň.SJŠ

I teraz: Dogmatický bohorodičník, 8. hlas Kráľ nebies sa
zjavil na zemi: (str. 219)

Veršové stichiry z triódy
Sláva: 8. hlas Čistá duchovná svätých pamiatka ∗ v čistote

tvojho srdca sa usídlila, ∗ všeblažený Cyril, otče prepodobný. ∗
Aj voči zlým duchom si sa osvedčil ∗ ako prenasledovateľ straš-
livý ∗ a lekár nielen strašných, ale aj skrytých nemocí. ∗ Keďže
teda požívaš ∗ dôveru u Boha, Milujúceho človeka, ∗ modli sa k
nemu neúnavne ∗ aby nás vyslobodil ※ od poškvŕn duchovných
i telesných.PR

I teraz: Bohorodičník, 8. hlas Panna, Nevesta nedotknutá:
(str. 220)
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Tropár, 4. hlas
Už v detstve si si za svoju sestru múdrosť vyvolil. ∗Videl si

ju vo sne ako čistú pannu. ∗ Ju si si vybral a priviedol do domu. ∗
Ňou si ozdobil sťa drahokamami svoju dušu i telo. ∗Múdrosťou i
menom si sa stal druhým Cyrilom, ※ blažený ohlasovateľ Slova
Božieho.HS

17. februára

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón
Na Pane, volám stichiry 2. hlas [podoben: Jehdá ot dréva]

Kristus s daroval ťa svetu ako dar, ∗ ktorý tvorí hojnosť, ∗
lebo je dobrodinec, Boh. ∗ On prijal s tvoj dar, krv úctyhodnú ∗
preliatu pre neho ∗ a jemu, Teodor, zbožnou horlivosťou pred-
loženú. ∗ Teraz, s keď s úctivou odvahou, mučeník, ∗ stojíš pred
ním: zachráň všetkých, ※ ktorí sa k tebe utiekajú.DP

Stal si sa s neotrasiteľným pilierom, ∗ nepriateľské nájazdy
∗ neohrozene odrážaš, ∗ predvoj s neporaziteľný, ∗ najrýchlejšia
záštita teba chváliacich, ∗ vrúcny zástanca, skoré vyslobodenie,
pomoc pre každého, ∗mocný s prosebník, blažený, ∗ osloboditeľ
naporúdzi všetkým, ※ ktorí sa s vierou k tebe modlia, Teodor.DP

Získal si s chladivý prúd blaženosti ∗ a vodu odpustenia, ∗
od Krista milosrdného, ∗ stal si sa s jeho opravdivým svedkom,
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∗ preto ma osloboď od prúdov hriechu, ∗ upokoj moju vodu roz-
mútenú, ∗ zastav s búrky pokušení, ∗ nasmeruj ma k pokoju z
výsosti, ※ právom blažený Teodor.DP

Sláva: 6. hlas Dar posvätenia, ∗ hojnosť Božského života,
∗ tak ťa svet spoznal,Teodor. ∗ Kristus totiž, múdry, tvoju pa-
miatku oslávil. ∗ Z nej sa, verní, jednohlasne ∗ radujme a ospe-
vujme ※ hrdinstvo tvojho mučeníckeho zápasu.DP

I teraz: Bohorodičník alebo Krížový bohorodičník, 6. hlas
[podoben: Vsé otlóžše] Meč, ako predpovedal s starec Simeon, ∗
tvoje srdce prenikol, ∗ keď si uzrela, prečistá Vládkyňa, ∗ toho,
čo z teba zažiaril nevýslovným spôsobom, ∗ ako odsúdeného
nespravodlivými ∗ a vyzdvihnutého na kríž, napájaného octom
a žlčou, ∗ s bokom prebodnutým, ∗ pribitými rukami a nohami;
∗ s plačom si vykríkla, matersky volala: ∗ „Aké že je to, dieťa
najsladšie, ※ nové tajomstvo?“DP

Veršové stichiry z triódy
Sláva: 8. hlas Mučeníckou statočnosťou ∗ zbožne si sa

vyzbrojil, šampión Kristov. ∗ V službe duchovnej ∗ tajomne po-
silnený jeho mocou, ∗modloslužobnú bezbožnosť a hrozby mu-
čiteľov ∗ odhalil si ako bezmocné. ∗ Nedbal si na muky ani na
oheň dočasný. ∗ Ale ty, plný Božích darov ∗ vo svojom mene i
v konaní, ∗ zachráň svojou modlitbou ※ tých, ktorí slávia tvoju
pamiatku.DP

I teraz: Bohorodičník alebo Krížový bohorodičník, 8. hlas
[podoben: Múčenicy tvojí] Jalovica nepoškvrnená, ∗ keď si videla
jalovča na dreve ∗ dobrovoľne pribitého. ∗ žalostne si plakala: ∗
„Beda mi,“ volala si najtúžobnejšie, ∗ „dieťa, čo ti to urobilo ono
nevďačné ∗ zhromaždenie Židov? ∗ Chcú ma urobiť bezdetnou,
※ zbaviť teba, najmilovanejší.“DP
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Tropár, 2. hlas
Aké veľké skutky viery! ∗ V prýštiacom ohni ako na po-

kojnej vode ∗ radoval si sa, svätý mučeník Teodor. ∗ Ohňom si
bol ako celopal spálený ∗ a Trojici ako sladký chlieb prinesený.
※ Pre jeho modlitby, Kriste Bože, spas naše duše.SJŠ

24. februára

Prvé a druhé nájdenie hlavy
sv. Jána Krstiteľa

V predvečer sviatku:
Liturgia vopred posvätených darov
alebo Veľká večiereň

Na Pane, volám: 10 stichír: 4 z triódy, 6 nájdeniu
Stichiry Predchodcovi, 5. hlas [podoben: Rádujsia]

Raduj sa, s posvätená hlava nosiaca svetlo, ∗ hodná úcty
anjelov, ∗ mečom kedysi odťatá. ∗ Ty si ostrými výčitkami roz-
ťala hanbu chlípnosti.⊛ Prameň zázrakov, ∗ ktorý napája veria-
cich. ∗ Zvestovala si Spasiteľov spásny príchod ∗ a zjavne si ke-
dysi uvidela zostúpenie Ducha; ⊛ s ním prebývaš, a sprostred-
kúvaš milosť ∗ starého i nového zákona. ∗ Upros Krista, ※ aby
daroval našim dušiam veľké zmilovanie.CS
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V nádobe z hliny s kedysi ukrytá ∗ Predchodcova hlava;
∗ teraz sa zjavila z lona zeme ∗ a nám sa zjavne daruje. ⊛ Vy-
vtryskujú z nej prúdy zázrakov, ∗ veď vo vodách umyla hlavu
∗ toho, ktorý pokrýva nebesá vodami. ∗ On na ľudí zosiela ako
dážď božské odpustenie. ⊛ Oslávme ju, skutočne preslávnu, ∗ a
s radosťou slávme sviatok jej nájdenia, ∗ prosiac Krista, ※ aby
daroval našim dušiam veľké zmilovanie.CS

Hlava, s zvestujúca Božieho baránka, ∗ ktorý sa zjavil v te-
le, ∗ ohlasovala všetkým spásnu cestu pokánia ∗ skrze Božie po-
učenia. ⊛ Tá, čo kedysi zahanbila Herodesovu neprávosť, ∗ a
preto bola odťatá od tela. ∗ Na dlhý čas sa ukryla ∗ a vyšla ako
slnko vyžarujúce svetlo. ⊛ „Kajajte sa,“ volal ∗ „a odovzdajte
sa Kristovi ∗ v poníženosti ducha.“ ※ On darúva svetu veľké
zmilovanie.CS

Sláva: 6. hlas Ako poklad božských darov, ∗ zažiarila z
lona zeme, Predchodca, ∗ tvoja hlava Bohom ochraňovaná. ∗My
sme ju s vierou prijali ∗ a klaňajúc sa jej, slávny, ∗ obohacujeme
sa skrze teba, Kristov Krstiteľ, ∗ preslávnymi zázrakmi ※ a zís-
kavame vymanenie z prehrešení.CS

I teraz: Dogmatický bohorodičník, 6. hlas Kto by tebe ne-
blahorečil: (str. 209)

Čítania: dve z triódy, potom Predchodcovi:
Iz 40, 1–3. 9a–e; 41, 17d–18; 45, 8a–d; 48, 20b–21b; 54, 1
Mal 3, 1; (Mk 1, 2); 3, 2–3a. 5–7a. 12a. 17a. 18b; 4, 4–6
Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b–20; 5, 1–7

Veršové stichiry z triódy (ak sa slúži veľká večiereň)
Sláva: 2. hlas Ó, najctihodnejšia nádoba ∗ plná Božského

zmýšľania ∗ a nevysloviteľnej podstaty, ∗ tvoja hlava ako prvá
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jasne uvidela tajomstvo. ∗ Ona, Ján všechválny, z pokladníc ze-
me ∗ dnes povstala ako z materského lona. ∗ Vydala vôňu ľú-
beznú ∗ všetkým pod slnkom vylejúc myro posväcujúce. ∗A du-
chovne ohlasuje cestu pokánia. ∗ K Spasiteľovi všetkých ona je
vyslaná ※ prosiť za naše duše.SJŠ

I teraz: Bohorodičník, 2. hlas Aké neslýchané tajomstvo:
(str. 191)

Tropár, 4. hlas
Zo zeme zažiarila Predchodcova hlava, ∗ svojimi lúčmi vy-

žaruje neporušenosť ∗ a uzdravenia pre veriacich. ∗ Z nebies pri-
voláva zástupy anjelov ∗ a na zemi zvoláva ľudské pokolenie, ※
aby všetci vzdali jednohlasnú slávu Kristu Bohu.CS

V deň sviatku:
Liturgia vopred posvätených darov
Na Pane, volám: 10 stichír: 6 z triódy, 4 Predchodcovi

Spievajú sa stichiry z predvečera, prvá stichira 2x, Sláva: Pred-
chodcovi, I teraz: dogmatický bohorodičník.
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9. marca

Štyridsiati mučeníci zo Sebasty
V predvečer sviatku:
Liturgia vopred posvätených darov
alebo Veľká večiereň

Na Pane, volám: 10 stichír: 4 z triódy, 6 mučeníkom
Stichiry mučeníkom, 2. hlas [dielo Jána mnícha]

Svätí mučeníci udatne znášali, čo na nich doliehalo, ∗ ra-
dovali sa z toho, v čo nádej skladali ∗ a jeden druhému vraveli: ∗
Nezobliekame si odevy, ∗ ale starého človeka odkladáme. ∗Mráz
je krutý, no raj sladký, ∗ ľad je bolestivý, no pôžitok slastný. ∗
Neodkloňme sa teda, druhovia, vojaci, ∗ trocha vydržme, ∗ aby
sme prijali vence víťazstva ※ od Krista, Boha a Spasiteľa našich
duší.CS

Svätí mučeníci odhadzovali všetky odevy ∗ bez chvenia
vstupovali do jazera ∗ a jeden druhému vraveli: ∗ Kvôli raju,
ktorý sme stratili, ∗ neľutujme dnes porušiteľné rúcha. ∗ Kedysi
kvôli skazonosnému hadovi boli sme zahalení odevom, ∗ Teraz
sa však zoblečme kvôli vzkrieseniu všetkých. ∗Nedbajme na ľad,
ktorý sa prebára ∗ ale telo majme v nenávisti, ∗ aby sme prijali
vence víťazstva ※ od Krista, Boha a Spasiteľa našich duší.CS

Svätí mučeníci videli muky ako slasti, ∗ rýchlo kráčali k
studenému jazeru ∗ sťaby k teplému i vraveli: ∗ Neľakajme sa
zimného obdobia, ∗ aby sme pred ohňomhrozného pekla utiekli.
∗ Nech je spálená noha, aby plesala naveky, ∗ nech je ruka od-
ňatá, aby sa podvihla k Pánovi. ∗ Neľutujme prirodzenosť, ktorá
zomiera, ∗ smrť si zvoľme, ∗ aby sme prijali vence víťazstva ※ od
Krista, Boha a Spasiteľa našich duší.CS
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Sláva: Svätí mučeníci udatne znášali ... (prvá stichira)
I teraz: Dogmatický bohorodičník, 2. hlas (Pozri str. 190)

Čítania: dve z miney, potom mučeníkom:
Iz 43, 9–14b
Múd 3, 1–9
Múd 5, 15 – 6, 3b

Veršové stichiry z triódy (ak sa slúži veľká večiereň)
Sláva: 6. hlas Chváľme, veriaci, spievanými piesňami ∗

trpiteľov, štyridsiatich mučeníkov, ∗ sladko k nim volajme a ho-
vorme: ∗ Radujte sa, trpitelia Kristovi, ∗Hésychios, Melitón, Hé-
rakleios, Smaragd a Domnas, ∗ Eunoik, Valos a Bibian, Klaudius
a Priska. ∗ Radujte sa Teodul, Eutychés a Ján, Xantias, Hélian, ∗
Sisinios, Kyrión, Aggias, Aetios a Flávius. ∗ Radujte sa, Akakios,
Ekdikios, Lysimach, Alexander, Hélias, ∗Gorgoneios, Teofil, Do-
micián, božský Gajjus a Gordometián. ∗ Radujte sa, Eutychés
a Atanáz, Cyril a Sarkedón, ∗ Mikuláš a Valérius, Filoktémon,
Severián a Chudión, ∗ lebo vy, nanajvýš úctyhodní mučeníci, ∗
máte na to pred Kristom Bohom odvahu. ∗ Vrúcne ho proste,
za spásu tých, ※ čo s vierou konajú vašu nanajvýš úctyhodnú
pamiatku.CS

I teraz: Bohorodičník, 6. hlas Bohorodička, ty si pravý
vinič, ∗ z ktorého nám vyrástol plod života. ∗ K tebe sa modlíme,
modli sa Vládkyňa ∗ s apoštolmi a všetkými svätými, ※ aby sa
zmiloval nad našimi dušami.CS

Tropár, 1. hlas
Svätí mučeníci, statoční spolubojovníci, ∗ štyridsiati Kris-

tovi služobníci, ∗ ohňom a vodou vás umučili. ∗ Tak ste sa stali
spoločníkmi anjelov, ∗ s ktorými sa prihovárate k Bohu za tých,
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∗ čo vás dnes v duchu viery uctievajú. ∗ Zvelebujeme toho, ktorý
vám dal silu ∗ a ktorý vás milosťami zahrnul. ※ Sláva tomu,
ktorý nás na váš príhovor uzdravuje!HS

V deň sviatku:
Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 podľa dňa, 4 mučeníkom
Stichiry mučeníkom, 1. hlas

Chór štyridsaťnásobnej slávy, ∗ vojsko zhromaždené Bo-
hom, ∗ osvietil pôst svojim úctyhodným utrpením ※ a naše duše
posvätil a osvietil.RK 2x

2. hlas Mučeníci tvoji, Kriste Bože, ∗ vnímali jazero ako raj
a chlad pociťovali ako horúčosť. ∗Hrozieb mučiteľov sa nezľakli
a znásobenia múk sa nebáli, ∗ lebo čestný Kríž bol ich Zbraňou. ∗
S jeho pomocou ako mocní porazili nepriateľa, ※ preto aj prijali
vence milosti.RK

Ktože by neospevoval štyridsaťčlenný mučenícky chór? ∗
Veď s odvahou vstúpil do vôd jazera ∗ a stiesnení mrazom spie-
vali Pánovi pieseň: ∗ „Či sa na nás v riekach hneváš, Milujúci
človeka? ∗ Obľahči ťarchu a horkosť vetra, ∗ veď nohy máme
purpurové od krvi ∗ a doveď nás do tvojich večných stánkov, ※
aby nás zohrialo lono patriarchu Abraháma.“RK

Sláva: 2. hlas Takto prorocky spieval Dávid v žalmoch: ∗
prešli sme cez oheň a vodu, ∗ ale ty si nás vyviedol k pokoju. ∗
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Tak ste aj vy, Kristovi mučeníci, ∗ plniac slovo samotnými skut-
kami, ∗ prešli cez oheň a vodu ∗ a vošli ste do nebeského kráľov-
stva. ∗ Preto sa, štyridsiati trpitelia, modlite, ※ aby nám daroval
veľké zmilovanie.RK

I teraz: Všetku svoju nádej kladiem na teba, ∗ Božia Mat-
ka, ※ zachovaj ma pod svojou záštitou.RK

Prokimeny a parémie podľa dňa.

NasledujeMoja modlitba:

Prokimen 5. hlas [Ž 11, 8. 1]: Pane, ty nás zachováš a ochrániš ∗
pred týmto pokolením na veky.
Verš: Spas ma, Pane, lebo niet už svätých.

Čítanie zač. 331 (Hebr 12, 1–10)

Aleluja 4. hlasu
Verš: Zaplesaj celá zem pred Pánom, hrajte a spievajte na slávu
jeho mena, vzdávajte mu chválu.
Verš: Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa
taví striebro.

Evanjelium Mt zač. 80 (20, 1–16)
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24. marca

Predsviatok Zvestovania
Na Pane, volám stichiry 4. hlas [podoben: Jáko dóbľa]

Sám archanjel Gabriel ∗ dosviedča o tajomstve, ∗ ktoré je
anjelom skryté a neznáme; ∗ a teraz, keď prišiel k tebe, jedinej
neporušenej a dokonalej Holubici, ∗ záchrane nášho rodu, ∗ volá
k tebe, Presvätá: ∗ Raduj sa ∗ a priprav sa skrze slovo ※ prijať do
svojho lona Boha Slovo.RK

Kvôli tebe, Vládca, ∗ čisté lono Božej matky ∗ vystrojilo
sa sťaby žiarivý palác. ∗ Príď k nej a zostúp a zmiluj sa nad
svojím stvorením, ∗ búriacim sa proti tebe v závisti ∗ a zadrža-
ným/spútaným úskokmi ľstivého; ∗ nad tým stvorením, ∗ ktoré
stratilo svoju pôvodnú dobrotu ※ a očakáva tvoje spasiteľné zo-
stúpenie.RK

K tebe, Nepoškvrnená ∗ príde archanjel Gabriel ∗ vo vi-
diteľnej podobe a takto zvolá: ∗ Raduj sa, odpustenie kliatby a
pozdvihnutie padnutých, ∗ raduj sa Bohom vyvolená, ∗ raduj sa,
∗ voz Slnka slávy, ∗ príjmi Beztelesného, ※ ktorému sa zaráčilo
usídliť sa v tvojom lone.RK

Sláva: I teraz: Bohorodičník, 2. hlas Dnes Gabriel prináša
radostnú zvesť Požehnanej: ∗ „Raduj sa, panenská Matka, ∗ ty,
čo si muža nepoznala. ∗ Nediv sa môjmu neobyčajnému zjavu,
∗ ani nežasni, lebo ja som archanjel. ∗ Kedysi had preľstil Evu ∗
a teraz ti ja zvestujem radosť, ∗ že porodíš Pána, ó, Prečistá, ※ a
zostaneš neporušenou.“VNS

Veršové stichiry z triódy
Sláva: I teraz: Bohorodičník, 2. hlas Dnes sa odhaľuje ta-

jomstvo skryté od vekov, ∗ Syn Boží sa stáva synom človeka. ∗
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Našu úbohosť prijal a svoje bohatstvo nám daroval. ∗ Kedysi sa
dal Adam oklamať ∗ a Boh oľutoval, že ho stvoril. ∗ Teraz Boh
človekom sa stáva, ∗ aby Boh odčinil skutok Adamov. ∗ Nech
sa veselí tvorstvo, nech plesá príroda. ∗ Pozrite, archanjel stojí
pokorne pred Pannou, ∗ prináša pozdrav „Raduj sa!“, pravý pro-
tiklad zármutku.※Za veľkúmilosť vtelenia sláva tebe, Bože náš.

Tropár, 4. hlas
Začiatok radosti pre celý svet ∗ dnes pieseň predprazden-

stva ohlasuje. ∗ Prichádza z neba anjel Gabriel, ∗ radostnú zvesť
nesie pre Pannu ∗ a takto ju oslovuje: ※ „Raduj sa, Milostiplná,
Pán s tebou.“HS

25. marca

Zvestovanie našej presvätej
vládkyne, Bohorodičky Márie,

vždy Panny
V predvečer sviatku:

Na Pane, volám: 10 stichír: 5 z triódy, 5 Zvestovania
Stichiry Zvestovania, 6. hlas [podoben: Vsé otlóžše]

Služobnica Pánova, s zastal pri tebe Gabriel ∗ a odhalil ti
zámer odveký, ∗ pozdravil ťa a povedal: ∗ „Raduj sa, zem pa-
nenská. ∗ Raduj sa, ker nespáliteľný. ∗ Raduj sa, hlbina nepre-
niknuteľná. ∗ Raduj sa, most vedúci do nebies, ∗ rebrík, ktorý
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Jakub uvidel. ∗ Raduj sa, Božia nádoba plná manny. ∗ Raduj sa,
vyslobodenie z prekliatia. ∗ Raduj sa, Adamova modlitba. ※ Pán
s tebou.“ 2x

Deva nepoškvrnená s takto odpovedala archanjelovi: ∗
„Ako človek vyzeráš, ∗ no hovoríš čosi, čo presahuje moc člo-
veka. ∗ Veď si povedal, že so mnou bude Boh ∗ a že z môjho lona
spraví svoj príbytok! ∗ Ale povedz mi, ako sa stanem tým šírym
poľom, ∗ týmmiestom posvätenia, ∗ patriacim Pánovi, ktorý vy-
stupuje nad cherubov? ∗ Len ma nezavádzaj a neklam! ∗ Ja sa
slastiam neoddávam, ∗mňa sa manželstvo nedotklo. ※Ako teda
môžem porodiť dieťa?“ 2x

„Kde chce Boh zasiahnuť, s tam sa podrobí poriadok prí-
rody,“ ∗ vraví posol netelesný, ∗ „On vie vykonať veci, čo presa-
hujú moc človeka. ∗ Ver, že moje slová sú pravdivé, ∗ ó Presvätá
a Nepoškvrnená!“ ∗Nato Panna zvolala: ∗ „Kiež sa mi teraz stane
podľa tvojho slova. ∗ Porodím Beztelesného, ∗ ktorý si vypožičia
telo odo mňa, ∗ aby ako jediný Mocný znova povzniesol človeka
∗ a vrátil mu jeho prvotnú dôstojnosť ※ cez svoje Bohočlovečen-
stvo.“

Sláva: I teraz: 6. hlas Z nebies bol poslaný archanjel Gab-
riel, ∗ aby zvestoval Panne počatie. ∗ Prišiel do Nazareta, ∗ a pre-
mýšľal v sebe ∗ ohromený zázrakom: ∗ Akože On na výsostiach,
∗ Nedotknuteľný, narodí sa z Panny? ∗ Ten, ktorý má nebo za
trón ∗ a zem ako podnožku ∗ vstupuje do lona Panny. ∗ Na neho
šestorokrídli i mnohookí nemôžu pozerať ∗ a predsa sa rozho-
dol jediným slovom z nej prijať telo: ∗ to je ono Božie Slovo. ∗
Prečože stojím a nevravím Panne?: ∗ Raduj sa, Milostiplná, Pán s
tebou. ∗ Raduj sa, Čistá Panna, ∗ raduj sa, nepoškvrnená nevesta.

260



MINEA SVÄTÝCH MAREC

∗ Raduj sa, Matka Života, ※ požehnaný je plod tvojho lona!CS

6. apríla

Odchod do večnosti nášho otca
svätého Metoda, učiteľa Slovanov
V predvečer sviatku:
Liturgia vopred posvätených darov
alebo Veľká večiereň

Na Pane, volám: 10 stichír: 4 z triódy 6 svätému
4. hlas [podoben: Dál jesí známenije] Zákonmilosti ∗ našiel

svojho vykonávateľa, sätiteľ Metod. ∗ Lebo ty si bol so svojím
bratom ∗ svätých písmen premúdry vynálezca ∗ a svojmu ľudu
a stádu ∗ odovzdal si učenie. ∗ Nimi, čítajú a učiac sa svätým
knihám, ∗ dobrorečíme Pánovi ※ a dôstojne ťa oslavujeme.RK 2x

Nasledujúc slová Pánove, ∗ blažený Metod, ∗ vyznával si
otvorene Otca, ∗ z ktorého sa Syn zrodil a Duch vychádza. ∗Hlá-
sal si aj Utešiteľa ktorý vychádza z Otca, no nie zo Syna. ∗ Tak si
sa preukazál ∗ ako jednomyseľnik otcov snemu prvého. ∗Modli
sa s nimi k Pánovi, ※ aby spasil naše duše.RK 2x

Apoštolskú milosť ∗ prijal si od Boha v hojnosti. ∗ Stal si sa
hodným, otec Metod, ∗ daru proroctva a robenia zázrakov. ∗ Tak
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si o budúcnosti hovoril ako o prítomnosti. ∗ Bol si zrakom sle-
pých ∗ vyháňač besov, lekár nemocných ∗ a všetkým vyprosujes
odpustenie hriechov ※ a veľkú milosť. RK 2x

Sláva: 4. hlas Veľký občan Zeme moravskej, ∗ sláva a
pýcha severskej krajiny, ∗ svätiteľ Metod, ∗ povoláva nás teraz
vznešeným ohlasovaním. ∗ Príďte, ctitelia jeho pamiatky, ∗ s vie-
rou sa zhromaždime a jasajme s ním ∗ vo sviatok jeho slávneho
zosnutia. ∗ Prinášaj neustálu modlitbu Kristovi, nášmu Bohu, ∗
aby oslobodil naše duše ※ od všetkých bied a úkladov.SJŠ

I teraz: Dogmatický bohorodičník, 4. hlas (Pozri str. 200)

Čítania: dve z triódy, potom Metodovi:
Prís 10, 7a. 6a; 3, 13–14. 15ad. 16; 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14.

17. 5–9; 1, 23c. 15, 4b
Prís 10, 31a. 32a; 11, 2b; 10, 2b; 11, 7a. 19a; 13, 2a. 9a; 15,

2a; 14, 33a; 22, 11ab; Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab; 7, 30b;
8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd; 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14

Prís 29, 2a; Múd 4, 1bc. 14a; 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b; 7,
15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29; 10, 9. 10b. 10d. 12acd; 7, 30b;
2, 1a. 10. 11a. 12–15. 16abc. 17. 19–22a. 23a; 15, 1; 16, 13a; Prís
3, 34ba

Veršové stichiry z triódy (ak sa slúži veľká večiereň)
Sláva: 8. hlas Príďte ctitelia! ∗ Zíďme sa s vierou a osla-

vujme posvätnými piesňami ∗ zosnutie svätéhoMetoda, ∗ osvie-
titeľa Zeme moravskej, ∗ v slovanských krajoch apoštolom rov-
ného. ∗ Lebo on svetskú krásu zanechal, ∗ apoštolský kríž vzal na
svoje rameno, ∗ a osvietil spolu s bratom slovanské plemená. ∗
Po zosnutí prijal od Boha mzdu spravodlivých. ∗ Neprestajne sa
modli k Pánovi,※ aby zbavil naše duše bied a nebezpečenstiev.RK
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I teraz: Bohorodičník, 8. hlas [z nedeľného cyklu] Panna, Ne-
vesta nedotknutá: (str. 220)

Tropár, 4. hlas
Svoje zmilovanie z hora, Kriste, ∗ daruj nám, ktorí radost-

ne oslavujú ∗ zosnutie tvojho svätiteľa Metoda. ∗ Otvor nám
dvere Kráľovstva, ∗ odomkni putá množstva našich hriechov ∗
jeho prostredníctvom, Vládca, ※ a zmiluj sa nad nami.SJŠ

V deň sviatku:
Liturgia vopred posvätených darov

Na Pane, volám: 10 stichír: 6 z triódy, 4 svätému
Môžu sa vziať stichiry z predvečera, alebo zo všeobecnej miney
svätiteľovi, str. 231.

Sláva: 8. hlas Príďte ctitelia: (stichira z predvečera, str.
262.)

I teraz: Dogmatický bohorodičník, 8. hlas (Pozri str. 219)

Prokimeny a parémie podľa dňa

NasledujeMoja modlitba:

Prokimen 1. hlas [Ž 48, 4. 2]: Moje ústa hovoria múdrosť ∗ a moje
srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

Čítanie zač. 318 (Hebr 7, 26 – 8, 2)
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Aleluja 4. hlasu
Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí,
čo je správne.
Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.

Evanjelium Jn zač. 36 (10, 9–16)
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ŽALTÁR

Poriadok čítania katiziem na
večierňach

1. – 4.
a 6. týždeň 5. týždeň Strastný

týždeň
Sobota 1 1 1
Nedeľa – – –
Pondelok 18 10 18
Utorok 18 19 18
Streda 18 7 18
Štvrtok 18 12 –
Piatok 18 18 –
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1. katizma

1. antifóna
Žalm 1
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných1

a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
ale v zákone Pánovom má záľubu2

a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
Je ako strom zasadený pri vode,3

čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.

No nie tak bezbožní, veru nie;4

tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Preto bezbožní neobstoja na súde,5

ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.
Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,6

ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

Žalm 2
Prečo sa búria pohania?1

Prečo národy snujú plány daromné?
Povstávajú pozemskí králi2

a vladári sa spolčujú
proti Pánovi a proti jeho pomazanému:

„Rozbime ich okovy3

a ich jarmo zhoďme zo seba!“
Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva;4

Pán ich privedie na posmech.
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Raz na nich rozhorčene zavolá5

a svojím hnevom ich vydesí:
„Veď ja som ustanovil svojho kráľa6

na svojom svätom vrchu Sione!“
Zvestujem Pánovo rozhodnutie:7

Pán mi povedal: „Ty si môj syn.
Ja som ťa dnes splodil.

Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy8

a do vlastníctva celú zem.
Budeš nad nimi panovať žezlom železným9

a rozbiješ ich jak hrnce hlinené.“
A teraz, králi, pochopte;10

dajte si povedať, pozemskí vladári.
V bázni slúžte Pánovi11

a s chvením sa mu klaňajte.
Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval12

a vy by ste zahynuli na ceste,
lebo sa rýchlo rozhorčí.

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho.

Žalm 3
Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom.1

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú!2

Mnohí povstávajú proti mne.
Mnohí o mne hovoria:3

"Boh mu nepomáha."
Ale ty, Pane, si môj ochranca,4

moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
Hlasne som volal k Pánovi5

a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.
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A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som,6

prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.
Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú.7

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.
Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári8

a hriešnikom si zuby vylámal.
Pane, ty si naša spása.9

Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

2. antifóna
Žalm 4
Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Dávidov žalm.1

Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc.2

V súžení si mi uľavil.
Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu.

Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé?3

Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá?
Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého;4

Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.
Hneváte sa, ale nehrešte;5

uvažujte vo svojom srdci,
rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa.

Obetujte pravú obetu6

a dôverujte Pánovi.
Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“7

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.
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Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu,8

než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.
V pokoji sa ukladám a usínam,9

lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

Žalm 5
Zbormajstrovi. Hra na flautu. Dávidov žalm.1

Pane, počuj moje slová,2

všimni si moje vzdychanie.
Pozoruj moju hlasitú prosbu,3

môj kráľ a môj Boh.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím,4

za rána počúvaš môj hlas,
za rána prichádzam k tebe a čakám.

Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť,5

zlý človek nepobudne pri tebe,
ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom.6

Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť,7

ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.
Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.
No ja len z tvojej veľkej milosti8

smiem vstúpiť do tvojho domu
a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov,9

urovnaj svoju cestu predo mnou.
Lebo v ich ústach úprimnosti niet,10

ich srdcia sú plné zrady;
ich hrtan je ako otvorený hrob,
na jazyku samé úlisnosti.
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Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery;11

vyžeň ich pre množstvo ich zločinov,
veď teba, Pane, rozhorčili.

Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru,12

a naveky nech jasajú.
Chráň ich a nech sa radujú v tebe,

čo tvoje meno milujú.
Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého,13

ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

Žalm 6
Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.1

Pane, nekarhaj ma v svojom hneve,2

netrestaj ma v svojom rozhorčení.
Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny,3

uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.
Aj dušu mám už celkom zdesenú.4

Ale ty, Pane, dokedy. . . ?
Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu.5

Spas ma, veď si milosrdný.
Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba.6

A kto ťa môže chváliť v podsvetí?
Už ma vyčerpalo vzlykanie,7

lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču,
slzami máčam svoju posteľ.

Od náreku sa mi oko zahmlilo8

a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol.
Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť,9

lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač.
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Pán moju prosbu vyslyšal,10

Pán prijal moju modlitbu.
Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia11

a nech sa zdesia náramne
a zahanbení nech sa ihneď stratia.

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

3. antifóna
Žalm 7
Dávidov nárek. Zaspieval ho Pánovi pre Benjamínca Kúša.1

Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam,2

zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú,
a vysloboď ma,

aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev,3

a nemal by som záchrancu.
Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil,4

ak som si ruky poškvrnil zločinom,
ak som sa dobrodincovi odplatil zlom,5

ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci,
potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní6

a nech ma zašliape až do zeme
a do prachu zrazí moju česť.

Povstaň, Pane, vo svojom hneve,7

postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov.
Bože môj, vystúp na súde, ktorý si ty nariadil.
I obklopí ťa zhromaždenie národov,8

ale ty si zasadni vysoko nad nimi.
Pán je sudca národov.9
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Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti
a podľa mojej nevinnosti.

Nech je už koniec zlobe hriešnikov.10

Posilni spravodlivého,
ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.

Boh je moja obrana;11

on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.
Boh je sudca spravodlivý;12

dáva výstrahy každý deň.
Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč,13

napne luk a namieri.
Pripraví si smrtonosné zbrane,14

svoje šípy naplní ohňom.
Hľa, hriešnik počal neprávosť,15

ťarchavý je zlobou a plodí zločin.
Jamu vykopal a prehĺbil,16

lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.
Jeho zloba zosype sa mu na hlavu,17

temeno mu pritlačí jeho násilie.
Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť18

a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.

Žalm 8
Zbormajstrovi. Na nápev piesne „Lis“. Dávidov žalm.1

Pane, náš Vládca,2

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu3

naprotiveň svojim nepriateľom,
aby si umlčal pomstivého nepriateľa.
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Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,4

na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
čože je človek, že naň pamätáš,5

a syn človeka, že sa ho ujímaš?
Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,6

slávou a cťou si ho ovenčil
a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.7

Všetko si mu položil pod nohy:
ovce a všetok domáci statok8

aj všetku poľnú zver,
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori9

i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.
Pane, náš Vládca,10

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x
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7. katizma

1. antifóna
Žalm 46
Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.1

Tlieskajte rukami, všetky národy,2

jasajte Bohu hlasom radostným.
Lebo Pán je Najvyšší a hrozný,3

nad celou zemou veľký kráľ.
Podmaňuje nám národy4

a pohanov nám kladie pod nohy.
On pre nás vybral dedičstvo5

slávu Jakuba, ktorého má rád.
Za jasotu vystupuje Boh,6

Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
Spievajte Bohu, spievajte,7

spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
Pretože Boh je kráľom celej zeme;8

spievajte mu chválospev.
Boh kraľuje nad národmi,9

Boh sedí na svojom svätom tróne.
Kniežatá národov sa spolčujú10

s národom Boha Abrahámovho.
Veď Bohu patria mocní zeme,

tak veľmi je vyvýšený.

Žalm 47
Pieseň. Žalm Koreho synov.1

Veľký je Pán a hoden každej chvály2

v meste nášho Boha.
Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť.3
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Vrch Sion, tajomný príbytok,
je mestom veľkého kráľa.

Boh sa preslávil v jeho palácoch4

ako istá ochrana.
Lebo hľa, králi sa spolčili5

a utvorili jeden šík.
No sotva sa pozreli, stŕpli úžasom,6

zmiatli sa a dali sa na útek;
hrôza ich tam schvátila,7

bolesti ako rodičku,
ako keď východný víchor8

rozbíja lode taršišské.
Čo sme počuli, to sme aj videli9

v meste Pána zástupov,
v meste nášho Boha:
Boh ho založil naveky.

Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo10

uprostred tvojho chrámu.
Ako tvoje meno, Bože,11

tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme;
tvoja pravica je plná spravodlivosti.

Nech sa raduje vrch Sion a judejské dcéry nech jasajú12

nad tvojimi výrokmi.
Obíďte Sion a obklopte ho,13

spočítajte jeho veže.
Dobre si všimnite jeho hradby,14

prejdite jeho paláce,
aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu,
že on je Boh, náš Boh,15

naveky a na veky vekov:
on sám nás bude stále sprevádzať.

276



ŽALTÁR 7. KATIZMA

Žalm 48
Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.1

Čujte to, všetky národy,2

počúvajte, všetci obyvatelia zeme;
vy všetci, prostí aj vznešení,3

všetci vospolok, bohatí aj chudobní.
Moje ústa hovoria múdrosť4

a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
K prísloviam ucho nakláňam,5

pri zvukoch lýry vysvetlím svoju záhadu.
Prečo by som sa mal strachovať v dňoch nešťastných,6

keď ma obkľučuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť?
Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu7

a chvastajú sa nadmerným bohatstvom?
Veď sám seba nevykúpi nik,8

ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.
Cena za vykúpenie života je príliš vysoká;9

nikdy nebude stačiť,
aby človek žil naveky a zánik neuzrel.10

Veď vidí, že umierajú aj mudrci,11

rovnako hynie blázon i hlupák
a cudzím nechávajú svoje bohatstvo.

Hroby im budú večnými domami,12

príbytkami z pokolenia na pokolenie,
aj keď krajiny pomenovali podľa svojich mien.

Veď človek, aj keď má meno, nebude tu trvalo;13

je ako lichva, čo hynie;
v tom je jej podobný.

Taký je osud tých, čo sa spoliehajú na seba,14

a koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú.
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Ako ovce sa ženú do priepasti15

a smrť je ich pastierom.
Padajú strmhlav do hrobu,

ich zjav sa pominie:
podsvetie im bude príbytkom.

No moju dušu Boh vykúpi,16

z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.
Netráp sa, ak niekto bohatne17

a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.
Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou,18

jeho poklad s ním nepôjde.
Aj keď si blahoželal za živa:19

„Budú ťa chváliť, že si si dobre počínal,“
predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť20

a tí už nikdy svetlo neuzrú.
A keby človek mal čo akú hodnosť, a toto by si nevšímal,21

je ako lichva, čo hynie;
v tom je jej podobný.

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

2. antifóna
Žalm 49
Asafov žalm.1

Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril
a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.

Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh;2

náš Boh prichádza a už nemlčí:3

pred ním je žeravý oheň
a vôkol neho búrka mohutná.
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On nebo i zem volá z výšavy4

na súd nad svojím národom:
Zhromaždite mi mojich svätých,5

čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“
A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť,6

veď sudcom je sám Boh.
Počuj, ľud môj, chcem hovoriť;7

teba, Izrael, idem usvedčiť
ja, Boh, čo tvojím Bohom som.

Neobviňujem ťa pre tvoje obety,8

veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.
Viac z tvojho domu býčky neprijmem9

ani capov z tvojich čried.
Lebo mne patrí všetka lesná zver,10

tisícky horskej zveriny.
Poznám všetko vtáctvo lietavé,11

moje je i to, čo sa hýbe na poli.
Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba;12

veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.
Vari ja hovädzie mäso jedávam13

alebo pijem krv kozľaciu?
Obetuj Bohu obetu chvály14

a Najvyššiemu svoje sľuby splň.
A vzývaj ma v čase súženia:15

ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“
No hriešnikovi Boh hovorí:16

„Prečo odriekaš moje príkazy
a moju zmluvu v ústach omieľaš?

Veď ty nenávidíš poriadok17

a moje slovo odmietaš.
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Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu18

a s cudzoložníkmi sa spolčuješ.
Zo svojich úst vypúšťaš zlo19

a klamstvá snuje tvoj jazyk.
Vysedávaš si a ohováraš svojho brata,20

syna svojej matky potupuješ.
Toto páchaš, a ja by som mal mlčať?21

Myslíš si, že ja som ako ty:
teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí.

Pochopte to, vy, čo zabúdate na Boha,22

inak vás zahubím a nik vám nepomôže.
Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí;23

a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“

Žalm 50
Zbormajstrovi. Dávidov žalm.1

Zložil ho po hriechu s Betsabe,2

keď k nemu prišiel prorok Nátan.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo3

a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu4

a očisť ma od hriechu.
Vedomý som si svojej neprávosti5

a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil6

a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku
a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil7

a hriešneho ma počala moja mať.
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Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom8

a v samote mi múdrosť zjavuješ.
Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý;9

umy ma a budem belší ako sneh.
Daj, aby som počul radosť a veselosť,10

a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
Odvráť svoju tvár od mojich hriechov11

a zotri všetky moje viny.
Bože, stvor vo mne srdce čisté12

a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre13

a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Navráť mi radosť z tvojej spásy14

a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Poučím blúdiacich o tvojich cestách15

a hriešnici sa k tebe obrátia.
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia16

a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
Pane, otvor moje pery17

a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
Veď ty nemáš záľubu v obete,18

ani žertvu neprijmeš odo mňa.
Obetou Bohu milou je duch skrúšený;19

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.
Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu,20

vybuduj múry Jeruzalema.
Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy;21

potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x
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3. antifóna
Žalm 51
Zbormajstrovi. Dávidov poučný chválospev.1

Zložil ho po tom, čo prišiel Idumejčan Doeg so správou,2

že Dávid vošiel do Abimelechovho domu.
Prečo sa ešte vystatuješ zlobou, ty,3

čo sa zmôžeš iba na ničomnosť?
Úklady strojíš deň čo deň,4

jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník.
Zlo miluješ viacej než dobro,5

lož väčšmi ako pravdu.
Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný.6

Preto ťa Boh navždy zničí,7

odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu,
vytrhne ti korene z krajiny žijúcich.

Spravodliví to uvidia a zľaknú sa,8

ale z neho sa vysmejú:
„Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu,9

lež zakladal si na veľkom bohatstve
a domohol sa moci svojimi úskokmi.“

Ja som však ako zelená oliva v Božom dome.10

Úfam v Božie milosrdenstvo
navždy a naveky.

Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil,11

a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno,
lebo je dobré.

Žalm 52
Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev.1

Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“
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Skazení sú a ohavnosti páchajú,2

nikto z nich nerobí dobre.
Boh pozerá z neba na synov ľudských3

a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.
Všetci poblúdili, všetci sa skazili;4

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.
Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť5

a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?
Nevzývajú Boha;

no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba.6

Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov,
zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol.

Kiež príde Izraelu spása zo Siona!7

Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Žalm 53
Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.1

Dávidova poučná pieseň.
Zložil ju, keď Zifčania prišli k Šaulovi2

a oznámili mu: „Dávid sa skrýva u nás.“
Pane, zachráň ma pre svoje meno3

a svojou mocou obráň moje právo.
Bože, vyslyš moju modlitbu4

a vypočuj slová mojich úst.
Lebo pyšní povstávajú proti mne5

a násilníci mi striehnu na život,
nechcú mať Boha na očiach.

Ale mne Boh pomáha6

a môj život udržiava Pán.
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Na mojich protivníkov obráť nešťastie7

a rozpráš ich, veď si verný.
S radosťou ti prinesiem obetu;8

meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;
lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení9

a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

Žalm 54
Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.1

Dávidova poučná pieseň.
Čuj, Bože, moju modlitbu2

a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj:
pohliadni na mňa a vyslyš ma.3

Keď premýšľam o sebe, som rozrušený,
zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.4

Lebo ma zavaľujú bezprávím
a zúrivo do mňa dorážajú.

Srdce sa vo mne chveje5

a padá na mňa hrôza predsmrtná.
Úzkosť a triaška idú na mňa6

a zmocňuje sa ma des.
A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla,7

aby som mohol odletieť a odpočinúť si?
Aby som mohol utiecť do diaľav8

a pobudnúť v samote?
Vyčkávam, kto by ma zachránil9

pred búrkou a víchricou.“
Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ;10

bo v meste vidím násilie a hádky.
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Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola;11

v jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady12

a v jeho uliciach ustavične panuje podvod a klam.
Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ,13

to by som ešte vedel zniesť;
a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí,
azda by som sa pred ním skryl.

Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň,14

môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.
S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok;15

v sprievode sme kráčali Božím domom.
Smrť nech sa vrhne na nich16

a do podsvetia nech zídu zaživa,
lebo zloba je v ich príbytkoch,
je medzi nimi uprostred.

Ja však budem volať k Bohu17

a Pán ma zachráni.
Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať18

a vypočuje môj hlas.
Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia,19

lebo ich je mnoho proti mne.
Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí,20

on, ktorý je spred vekov.
Lebo oni sa nezmenia

a Boha sa neboja.
Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom21

a porušuje zmluvu.
Jeho slová sú hladšie ako maslo,22

ale v srdci strojí vojnu.
Jeho reči sú jemnejšie než olej,

ale sú to vytasené meče.
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Zlož svoju starosť na Pána23

a on ťa zachová;
a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

Ty ich však, Bože, zhodíš do priepastí skazy.24

Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní;
ale ja dúfam v teba, Pane.

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x
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10. katizma

1. antifóna
Žalm 70
V teba, Pane, som dúfal;1

nebudem zahanbený naveky.
Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň,2

nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.
Buď mi ochrannou skalou3

a opevneným hradom na moju záchranu;
veď ty si moja opora a moje útočište.

Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika,4

z ruky svojvoľníka a ničomníka.
Lebo ja, Pane, túžim za tebou,5

ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.
Od matkinho lona mám v tebe oporu,6

od života matky si mojím ochrancom;
tebe vždy patrí môj chválospev.

Som ako zázrak pre mnohých7

a ty mi mocne pomáhaš.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou8

a nech ťa velebím deň čo deň.
Neodožeň ma v čase staroby,9

neopusť ma, keď mi sily ochabnú.
Moji nepriatelia hovoria o mne10

a tí, čo číhajú na môj život,
radia sa spoločne

a vravia: „Boh ho opustil.11

Prenasledujte ho a chyťte ho,
veď ho nemá kto zachrániť.“
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Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa,12

Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc.
Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci,13

hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.
Ja však budem úfať neprestajne14

a všade budem šíriť tvoju chválu.
Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť15

a tvoju spásu deň čo deň, hoci ju ani neviem vyjadriť.
Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových;16

Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.
Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti17

a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné.
Až do staroby a do rokov šedivých,18

Bože, neopúšťaj ma,
kým nezvestujem silu tvojho ramena
všetkým pokoleniam budúcim.

Tvoja moc
a tvoja spravodlivosť, Bože,19

siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela:
Bože, kto sa ti vyrovná?

Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa;20

ale znova si ma oživil
a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol.

Zveľadíš moju česť,21

prídeš a mňa potešíš.
Lebo i ja teba oslávim,22

tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj,
na citare ti zahrám, Svätý Izraela.

Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,23

i moja duša, ktorú si vykúpil.
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Ba i môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti24

deň čo deň,
keď potupa i hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo.

Žalm 71
Od Šalamúna.1

Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom2

a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
Vrchy nech ľudu prinesú pokoj3

a pahorky spravodlivosť.
Prisúdi právo ľuďom úbohým,4

poskytne pomoc deťom bedára
a krivditeľa pokorí.

Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať5

z pokolenia na pokolenie.
Ako dážď spadne na trávu6

a ako voda, čo zem zavlažuje.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja,7

kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru8

a od Rieky až na kraj zeme.
Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú9

a jeho nepriatelia budú lízať prach.
Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,10

oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
Budú sa mu klaňať všetci králi,11

slúžiť mu budú všetky národy.
On vyslobodí bedára, čo volá k nemu,12

i chudobného, ktorému nik nepomáha.
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Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,13

zachráni život úbožiakom.
A vyslobodí ich z útlaku a násilia,14

lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.
Bude žiť a z Arábie zlato dostávať,15

stále sa budú modliť za neho
a dobrorečiť mu každý deň.

Na zemi bude hojnosť obilia,16

bude sa vlniť až po temená hôr.
Jeho ovocie bude ako Libanon17

a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.
Jeho meno nech je velebené naveky;18

kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,

zvelebovať ho budú všetky národy.
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,19

čo jediný koná zázraky.
Jeho vznešené meno nech je velebené naveky20

a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

2. antifóna
Žalm 72
Asafov žalm.1

Aký dobrý je Boh voči statočným,
Boh voči tým, čo majú srdce čisté.

No mne sa temer nohy podlomili,2

takmer som sa zapotácal.
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Lebo som žiarlil na chvastúňov,3

keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.
Neprekáža im zhola nič,4

sú zdraví a vypasení,
nesužujú sa ako iní smrteľníci,5

ani netrpia ako iní ľudia.
Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník6

a násilnosť ich zahaľuje ako rúcho.
Akoby z tuku sa liahne ich zloba7

a vybuchuje zlomyseľnosť.
Posmievajú sa a zlomyseľne hovoria,8

povýšenecky sa zastrájajú.
Ústa dvíhajú proti nebu9

a jazyk sa im vláči po zemi.
Sedia si na výšinách10

a nezasahuje ich povodeň.
Vravia si: „Vari to vidí Boh?11

A vie o tom Najvyšší?“
Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú12

a hromadia bohatstvo.
Nuž povedal som si: „Veru nadarmo som si srdce čisté13 zachoval

a v nevinnosti som si ruky umýval;
šľahaný som deň čo deň14

a trestaný už od rána.“
Keby som si povedal: „Budem rozprávať ako oni,“15

to by som, veru, zradil pokolenie tvojich synov.
Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil;16

zrejme to bolo nad moje sily,
kým som, Bože, nevstúpil do tvojej svätyne,17

kde som pochopil, aký bude ich koniec.
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Naozaj ich staviaš na pôdu šmykľavú18

a vrháš ich do záhuby.
Ako vychádzajú navnivoč!19

Náhle je po nich, hynú od hrôzy.
Ako sen prebúdzajúceho sa človeka,20

tak sa rozplynú, keď zakročíš ty, Pane.
Moje srdce je plné trpkosti21

a celé vnútro doráňané.
Hlúpy som bol a nechápavý22

a pred tebou som bol ako dobytča.
Ale ja som stále pri tebe23

a ty mi držíš pravicu.
Vedieš ma podľa svojho zámeru24

a nakoniec ma prijmeš do slávy.
Veď kohože mám na nebi?25

A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Hynie mi telo i srdce,26

no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
Hľa, ako hynú všetci, čo sa vzďaľujú od teba,27

zatracuješ všetkých, čo sú ti neverní.
Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti28

a v Pánu Bohu svoju nádej mať
a ohlasovať všetky jeho diela
v bránach dcéry sionskej.

Žalm 73
Asafova poučná pieseň.1

Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol
a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?

Pamätaj na svoj ľud,2

ktorý je tvoj odprvoti.
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Vykúpil si výhonok svojho dedičstva,
vrch Sion, na ktorom prebývaš.

Namier svoje kroky k večným zrúcaninám:3

nepriateľ spustošil celú svätyňu.
Tí, čo ťa nenávidia, ryčia4

uprostred tvojho miesta svätého,
vztyčujú svoje zástavy na znak víťazstva.

Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou5

v hustom lese.
Tak vylamujú brány chrámové6

a stŕhajú ich sekerou i hákom.
Podpálili tvoju svätyňu,7

príbytok tvojho mena až do základu zneuctili.
V srdci si povedali: „Zničme ich všetkých odrazu,8

a vypálili tvoje sväté miesta v krajine.
Nevidíme naše zástavy,9

niet už proroka
a nik z nás nevie, dokedy to potrvá.

Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ?10

Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno?
Prečo odťahuješ svoju ruku11

a prečo v lone držíš pravicu?
Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov12

a spásne skutky konal na zemi.
More si svojou mocou rozdvojil13

a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.
Leviatanovi si hlavy roztĺkol,14

za pokrm si ho dal morským obludám.
Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom15

a vyschnúť riekam nevysychajúcim.
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Tvoj je deň, tvoja je aj noc,16

ty si utvoril nebeské svetlá i slnko.
Ty si zemi ustanovil hranice;17

že je leto a zima, to si ty zariadil.
Pamätaj, Pane, na to,18

že sa to tebe rúha nepriateľ
a nerozumný ľud tvoje meno uráža.

Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú,19

a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov.
Zhliadni na svoju zmluvu,20

veď násilníci si rozložili stany po celej krajine.
Pokorný nech sa s hanbou nevracia,21

chudák a bedár budú tvoje meno velebiť.
Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci,22

maj na pamäti urážky,
ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň.

Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov,23

veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

3. antifóna
Žalm 74
Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“.1

Asafov žalm. Pieseň.
Oslavujeme ťa, Bože,2

oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame,
rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.

Ja sám určím čas3

a vykonám spravodlivý súd.
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Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú,4

ja pevne držím jej stĺpy.
Chvastúňom hovorím: „Nevystatujte sa!“5

A previnilcom: „Nedvíhajte hlavy!
Nedvíhajte hlavy vysoko,6

proti Bohu nehovorte bezočivosti.“
Veď ani od východu, ani od západu,7

ani z púšte neprichádza povýšenie.
Ale sudcom je sám Boh:8

jedného ponižuje, druhého povyšuje.
Lebo v Pánovej ruke je kalich9

plný čistého vína s korením.
On z neho nalieva,

až po kvasnice ho musia vyprázdniť,
všetci hriešnici zeme budú z neho piť.

Lež ja naveky chcem ohlasovať10

a ospevovať Boha Jakubovho.
Pozrážam všetku pýchu hriešnikov,11

no spravodliví vztýčia svoje hlavy.

Žalm 75
Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.1

Asafov žalm. Pieseň.
Známy je Boh v Judei2

a v Izraeli je jeho meno veľké.
V Jeruzaleme má stan3

a na Sione príbytok.
Tam polámal lesklé luky4

aj štít, aj meč a zbroj vojnovú.
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Ty, Zázračný, žiariš5

z vrchov plienenia;
olúpení boli chrabrí bojovníci.6

teraz spia svoj sen,
ochabli ruky všetkých hrdinov.

Bože Jakubov, keď si ty pohrozil,7

zmeraveli jazdci aj kone.
Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe,8

keď sa rozhneváš?
Z neba si vyniesol rozsudok;9

zem sa zatriasla a zatíchla,
keď povstal Boh a súdil10

aby zachránil všetkých tichých na zemi.
Lebo teba oslávi aj hnev človeka11

a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň.
Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich;12

všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému.
Tomu, čo kniežatám smelosť odníma13

a pre zemských kráľov je postrachom.

Žalm 76
Zbormajstrovi. Na nápev Idithuna. Asafov žalm.1

Hlasne volám k Pánovi,2

k Bohu volám a on ma počuje.
Boha hľadám v deň svojho súženia,3

vystieram svoje ruky za noci
neúnavne.

Moja duša sa nechce dať potešiť,
na Boha myslím a vzdychám,4

uvažujem a klesám na duchu.
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Viečka mi držíš v bdelosti,5

som rozrušený a nevládzem hovoriť.
Premýšľam o dňoch minulých6

a dávne roky mám na mysli.
Za noci rozjímam vo svojom srdci,7

premýšľam a v duchu sa pýtam:
Vari Boh zavrhuje naveky8

a viac sa nezmiluje?
Vari je navždy koniec jeho dobrote,9

prestalo jeho slovo z pokolenia na pokolenie?
Či Boh zabúda na zmilovanie,10

či pre hnev zdržiava svoje zľutovanie?
Vtedy som si povedal: „To je tá bolesť moja,11

že sa pravica Najvyššieho odvrátila odo mňa.“
Pamätám, Pane, na tvoje skutky,12

pamätám na dávne zázraky.
O všetkých tvojich dielach rozmýšľam13

a uvažujem o tvojich činoch.
Bože, tvoja cesta je svätá.14

Ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh?
Ty si Boh, ty konáš zázraky,15

národom si dal poznať svoju moc.
Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud,16

synov Jakubových a Jozefových.
Bože, uzreli ťa vody,17

uzreli ťa vody a rozbúrili sa
i zvírili sa hlbiny.

Oblaky vychrlili prúdy vôd,18

v mračnách hrom zadunel
a zôkol-vôkol tvoje šípy šľahali.
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Ako hrmot kolies zaburácal tvoj hrom,19

blýskavica ožiarila zemekruh,
zem sa zachvela a zatriasla.

Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky,20

ale tvoje stopy nikde nebadať.
Ako ovce si viedol svoj ľud21

rukou Mojžiša a Árona.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x
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12. katizma

1. antifóna
Žalm 85
Dávidova modlitba.1

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma,
lebo som biedny a chudobný.

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný;2

zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.
Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň.3

Obveseľ, Pane, svojho sluhu,4

veď k tebe dvíham svoju dušu.
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý5

a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
Pane, počuj moju modlitbu,6

všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.
V deň svojho súženia volám k tebe,7

lebo ty ma vyslyšíš.
Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane,8

a nič sa nevyrovná tvojim dielam.
Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe9

a budú sa ti klaňať, Pane,
a tvoje meno oslavovať.

Lebo si veľký a robíš zázraky,10

iba ty si Boh.
Ukáž mi, Pane, svoju cestu11

a budem kráčať v tvojej pravde.
Daj, aby moje srdce bolo prosté

a malo bázeň pred tvojím menom.
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Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj,12

a tvoje meno oslavovať naveky;
Veď si bol ku mne veľmi milostivý13

a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.
Bože, pyšní povstali proti mne14

a tlupa násilníkov mi čiahala na život;
nechceli ťa mať pred očami.

No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý,15

zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou;16

daj silu svojmu služobníkovi,
zachráň syna svojej služobnice.

Nech som dôkazom tvojej dobroty,17

aby moji nenávistníci s hanbou videli,
že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.

Žalm 86
Žalm Koreho synov. Pieseň.1

Základy má na posvätných vrchoch;
brány Siona miluje Pán2

nad všetky stany Jakuba.
Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.3

Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú;4

Filištínci, Týrčania a Etiópčania:
tí všetci sa tam zrodili.

A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil5

a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“
Pán zaznačí do knihy národov:6

„Títo sa tam zrodili.“
A spievajú ako pri tanci:7

„V tebe sú všetky moje pramene.“
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Žalm 87
Pieseň. Žalm Koreho synov. Zbormajstrovi.1

Má sa spievať na nápev „Machálat“.
Poučná pieseň od Emana Ezrachitu.
Pane, ty Boh mojej spásy,2

dňom i nocou volám k tebe.
Kiež prenikne k tebe moja modlitba,3

nakloň svoj sluch k mojej prosbe.
Moja duša je plná utrpenia4

a môj život sa priblížil k ríši smrti.
Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu,5

majú ma za človeka, ktorému niet pomoci.
Moje lôžko je medzi mŕtvymi,6

som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch,
na ktorých už nepamätáš,
lebo sa vymanili z tvojej náruče.

Hádžeš ma do hlbokej priepasti,7

do temravy a tône smrti.
Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie,8

svojimi prívalmi si ma zaplavil.
Odohnal si mi známych9

a zošklivil si ma pred nimi.
Uväznený som a vyjsť nemôžem,

aj zrak mi slabne od zármutku.10

K tebe, Pane, volám deň čo deň
a k tebe ruky vystieram.

Či mŕtvym budeš robiť zázraky?11

A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?
Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote12

a na mieste zániku o tvojej vernosti?
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Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch13

a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti?
Ale ja, Pane, volám k tebe,14

včasráno prichádza k tebe moja modlitba.
Prečo ma, Pane, odháňaš?15

Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár?
Biedny som a umieram od svojej mladosti,16

vyčerpaný znášam tvoje hrôzy.
Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil17

a zlomili ma tvoje hrozby.
Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava18

a zvierajú ma zovšadiaľ.
Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa,19

len tma je mi dôverníkom.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

2. antifóna
Žalm 88
Poučná pieseň od Etana Ezrachitu.1

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;2

po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“3

Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným,4

svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod5

a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“
Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia6

a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
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Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi?7

Kto sa z Božích synov podobá Pánovi?
Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach,8

je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pane, Bože zástupov, kto je ako ty?9

Mocný si, Pane, a pravda je u teba.
Ty vládneš nad neskrotným morom10

a zmierňuješ jeho vlnobitie.
Rahaba si pošliapal ako raneného,11

svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena.
Tvoje je nebo a tvoja je zem,12

svet i jeho bohatstvo si ty založil.
Sever i juh si ty utvoril,13

Tábor a Hermon sa z tvojho mena radujú.
Mocné je tvoje rameno,14

pevná je tvoja ruka a tvoja pravica vztýčená.
Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu,15

milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou.
Blažený ľud, ktorý vie jasať!16

Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane;
deň čo deň sa raduje z tvojho mena17

a honosí sa tvojou spravodlivosťou.
Lebo ty si jeho sila a nádhera18

a tvojou priazňou sa dvíha naša moc.
Veď náš vladár patrí Pánovi19

a náš kráľ Izraelovmu Svätému.
Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si:20

„Bohatierovi som pomoc poskytol
a vyvoleného z ľudu som povýšil.

Našiel som svojho služobníka Dávida,21

pomazal som ho svojím svätým olejom.
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Pevne ho bude držať moja ruka22

a posilňovať moje rameno.
Nezaskočí ho nepriateľ,23

ani zlosyn ho nepokorí.
Nepriateľov pred jeho zrakom rozmliaždim24

a rozdrvím tých, čo cítia voči nemu nenávisť.
S ním bude moja vernosť a milosť25

a v mojom mene povznesie sa jeho moc.
Položím jeho ruku na more26

a na rieky jeho pravicu.
On bude volať ku mne: „Ty si môj otec,27

môj Boh a útočište mojej spásy.“
A ja ho ustanovím za prvorodeného,28

za najvyššieho medzi kráľmi zeme.
Naveky mu svoju milosť zachovám29

a pevná bude moja zmluva s ním.
Jeho rod udržím naveky30

a jeho trón bude ako dni nebies.“
„No keď raz jeho synovia môj zákon opustia31

a nebudú kráčať podľa mojich príkazov,
keď moje ustanovenia znesvätia32

a nezachovajú moje predpisy,
potom ich priestupok trstenicou potrescem33

a ich neprávosť korbáčom.
Ale priazeň mu neodopriem34

a neporuším svoju vernosť.
Svoju zmluvu neznesvätím35

a nezruším výroky svojich úst.
Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, nesklamem Dávida.36

Jeho rod bude trvať naveky37

a predo mnou sa ako slnko bude vznášať jeho trón;
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a navždy bude pevný sťa luna,38

verný svedok na oblohe.“
A predsa si ho odmietol a zavrhol,39

nahneval si sa na svojho pomazaného.
Rozlomil si zmluvu so svojím sluhom,40

do prachu si zhodil jeho korunu,
všetky jeho múry si rozbúral41

a na trosky si premenil jeho pevnosti.
Plienili ho všetci, čo išli okolo,42

a na posmech vyšiel u susedov.
Povýšil si pravicu jeho utláčateľov,43

všetkým nepriateľom si spôsobil radosť.
Ostrie jeho meča si otupil44

a nepomáhal si mu pri boji.
Jeho lesku si urobil koniec45

a na zem si povalil jeho trón.
Skrátil si dni jeho mladosti,46

zahrnul si ho hanbou.
Ako dlho ešte, Pane? Navždy sa budeš ukrývať?47

Tvoj hnev bude blčať sťa oheň?
Spomeň si, aké krátke je moje trvanie,48

akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských!
Ktorýže človek môže žiť naveky a smrť neuzrieť,49

kto môže vyviaznuť z pazúrov smrti?
Kdeže sa, Pane, podela tvoja dávna priazeň,50

ako si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti?
Spomeň si, Pane, na potupu svojich služobníkov,51

ktorá sa nakopila v mojom lone od mnohých národov,
ktorou, Pane, potupovali tvoji nepriatelia,52

ktorou potupovali kročaje tvojho pomazaného.
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Nech je zvelebený Pán naveky. Staň sa. Amen.53

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

3. antifóna
Žalm 89
Modlitba Mojžiša, Božieho muža.1

Pane, stal si sa nám útočišťom
z pokolenia na pokolenie.

Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet,2

ty, Bože, si od vekov až naveky.
Človeka vraciaš do prachu3

a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“
Veď tisíc rokov je u teba4

ako deň včerajší, čo sa pominul,
a ako jedna nočná stráž.

Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen;5

sú ako bylina v rozpuku:6

ráno kvitne a rastie,
večer vädne a usychá.

Hynieme vskutku pre tvoj hnev7

a desí nás tvoje rozhorčenie.
Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak8

a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.
V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni9

a naše roky plynú ako vzdych.
Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov10

a ak sme pri sile, osemdesiat.
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No zväčša sú len trápením a trýzňou,
ubiehajú rýchlo a my odlietame.

Kto pozná silu tvojho hnevu11

a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?
A tak nás nauč rátať naše dni,12

aby sme našli múdrosť srdca.
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať?13

Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
Hneď zrána nás naplň svojou milosťou14

a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil,15

za roky, keď sme okusovali nešťastie.
Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom16

a ich deťom tvoja nádhera.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;17

upevňuj dielo našich rúk,
dielo našich rúk upevňuj!

Žalm 90
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva1

a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje útočište2

a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov3

a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní4

a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom,

nebudeš sa báť nočnej hrôzy,5
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ani šípu letiaceho vo dne,
ani moru, čo sa tmou zakráda,6

ani nákazy, čo pustoší na poludnie.
I keď po tvojom boku padnú tisíce7

a desaťtisíce po tvojej pravici,
teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami8

a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.
Lebo tvojím útočišťom je Pán,9

za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
Nestihne ťa nijaké nešťastie10

a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,11

aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť,12

aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji,13

leva i draka rozšliapeš.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,14

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším15

a budem pri ňom v súžení,
zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom16

a ukážem mu svoju spásu.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x
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18. katizma

1. antifóna
Žalm 119
Pútnická pieseň1

K Pánovi som volal vo svojom súžení
a on ma vyslyšal.

Osloboď ma, Pane, od lživých perí2

a od ľstivého jazyka.
Čo ti dať alebo čo ešte priložiť,3

ty jazyk podvodný?
Ostré šípy bojovníka4

a rozpálené uhlíky z borievčia.
Beda mi, že som vyhnancom v Mosochu5

a bývam v stánkoch kedarských.
Už pridlho žijem s tými,6

čo nenávidia pokoj.
Ale ja som za pokoj;7

no kým ja o ňom hovorím, oni na mňa útočia.

Žalm 120
Pútnická pieseň.1

Svoj zrak upieram na vrchy:
príde mi odtiaľ pomoc?

Pomoc mi príde od Pána,2

ktorý stvoril nebo i zem.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,3

nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Nedrieme veru, ani nespí4

ten, čo stráži Izraela.
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Pán ťa stráži,5

Pán je tvoja záštita
po tvojej pravici.

Za dňa ťa slnko nezraní6

ani mesiac za noci.
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;7

Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod8

odteraz až naveky.

Žalm 121
Dávidova pútnická pieseň.1

Zaradoval som sa, keď mi povedali:
„Pôjdeme do domu Pánovho.“

Naše nohy už stoja2

v tvojich bránach, Jeruzalem.
Jeruzalem je vystavaný ako mesto3

spojené v jeden celok.
Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove,4

aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
Lebo sú tam súdne stolice,5

stolice domu Dávidovho.
Pre Jeruzalem proste o pokoj:6

„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb7

a istota v tvojich palácoch.“
Kvôli svojim bratom a priateľom8

budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“
Kvôli domu Pána, nášho Boha,9

budem prosiť o šťastie pre teba.
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Žalm 122
Pútnická pieseň.1

Oči dvíham k tebe,
čo na nebesiach prebývaš.

Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov,2

ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej,
tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha,

kým sa nezmiluje nad nami.
Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami,3

lebo už máme dosť pohŕdania;
lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov

a pohŕdania pyšných.

Žalm 123
Dávidova pútnická pieseň.1

Keby sa nás Pán nebol ujal,
nech to povie Izrael,

keby sa nás Pán nebol ujal,2

keď ľudia povstali proti nám,
vari by nás živých boli prehltli,3

keď proti nám blčala ich zúrivosť.
Vari by nás bola voda zaliala4

a riava sa prevalila cez nás.
Vari by sa boli prevalili cez nás5

rozbúrené vody.
Nech je velebený Pán,6

že nás nevydal ich zubom za korisť.
Naša duša unikla ako vtáča7

zo siete poľovníkov.
Slučka sa roztrhla

a my sme na slobode.
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Naša pomoc v mene Pánovom,8

ktorý stvoril nebo i zem.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

2. antifóna
Žalm 124
Pútnická pieseň.1

Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion:
nehýbe sa, trvá naveky.

Ako vrchy obklopujú Jeruzalem,2

tak je Pán okolo svojho ľudu
odteraz až naveky.

Veď žezlo ničomníka nedoľahne na krajinu spravodlivých,3

aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou.
Pane, dobre rob dobrým4

a tým, čo majú srdce úprimné.
Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú,5

Pán so zločincami zavrhne.
Pokoj nad Izraelom!

Žalm 125
Pútnická pieseň.1

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov,
boli sme ako vo snách.

Ústa sme mali plné radosti2

a jazyk plný plesania.
Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi:

„Veľké veci urobil s nimi Pán.“
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Veľké veci urobil s nami Pán3

a máme z toho radosť.
Zmeň, Pane, naše zajatie4

ako potoky na juhu krajiny.
Tí, čo sejú v slzách,5

s jasotom budú žať.
Keď odchádzali, idúcky plakali6

a osivo niesli na siatie.
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom

a svoje snopy prinesú.

Žalm 126
Šalamúnova pútnická pieseň.1

Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.

Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.

Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci,2

vy, čo jete ťažko zarobený chlieb;
lebo on dáva svojim miláčkom spánok.

Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia,3

jeho odmenou je plod lona.
Čím sú bojovníkovi šípy v ruke,4

tým sú vám synovia z mladých liet.
Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil:5

neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

Žalm 127
Pútnická pieseň.1

Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.
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Budeš jesť z práce svojich rúk;2

budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič3

vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy

okolo tvojho stola.
Veru, tak bude požehnaný muž,4

ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona,5

aby si videl šťastie Jeruzalema
po všetky dni svojho života,

aby si videl synov svojich synov.6

Pokoj nad Izraelom!

Žalm 128
Pútnická pieseň.1

Často dorážali do mňa od mojej mladosti,
nechže povie Izrael:

Často dorážali do mňa od mojej mladosti,2

a nič nezmohli proti mne.
Po mojom chrbte orali oráči,3

ťahali dlhé brázdy.
Ale spravodlivý Pán4

rozsekal postroje hriešnikov.
Nech s hanbou ustúpia5

všetci, čo nenávidia Sion.
Nech sú sťa tráva na streche,6

čo uschne prv, ako ju skosia.
Kosec si ňou nenaplní hrsť,7

ani viazač snopov náručie.
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A čo idú okolo, nezavolajú:8

„Pán vás požehnaj;
žehnáme vás v mene Pánovom.“

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

3. antifóna
Žalm 129
Pútnická pieseň.1

Z hlbín volám k tebe, Pane;
Pane, počuj môj hlas.2

Nakloň svoj sluch
k mojej úpenlivej prosbe.

Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť,3

Pane, kto obstojí?
Ale ty si milostivý4

a my ti chceme v bázni slúžiť.
Spolieham sa na teba, Pane,5

moja duša sa spolieha na tvoje slovo;
moja duša očakáva Pána6

väčšmi ako strážcovia dennicu.
Väčšmi ako strážcovia dennicu

nech očakáva Izrael Pána.7

Lebo u Pána je milosrdenstvo
a hojné vykúpenie.

On sám vykúpi Izraela8

zo všetkých jeho neprávostí.
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Žalm 130
Dávidova pútnická pieseň.1

Pane, moje srdce sa nevystatuje,
moje oči nehľadia povýšene.

Neženiem sa za veľkými vecami
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.

Ale ja som svoju dušu2

upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,

ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.
Dúfaj, Izrael, v Pána3

odteraz až naveky.

Žalm 131
Pútnická pieseň.1

Pane, pamätaj na Dávida
a na jeho veľkú ochotu,
že prisahal Pánovi2

a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub:
„Do príbytku svojho domu nevkročím,3

ani sa neuložím na svoje lôžko;
svojim očiam nedoprajem spánku4

ani svojim viečkam zdriemnutia,
kým nenájdem miesto pre Pána,5

príbytok pre mocného Jakubovho Boha.“
Počuli sme, že archa je v Efrate,6

a našli sme ju na jaarských nivách.
Vstúpme teda do Pánovho príbytku7

a padnime k podnožke jeho nôh.
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Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku,8

ty a archa tvojej všemoci.
Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti9

a tvoji svätí nech plesajú.
Pre svojho služobníka Dávida10

neodmietaj tvár svojho pomazaného.
Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou;11

je pravdivá, nikdy ju neodvolá:
„Potomka z tvojho rodu

posadím na tvoj trón.
Ak tvoji synovia dodržia moja zmluvu12

a moje príkazy, ktoré ich naučím,
aj ich synovia budú sedieť
na tvojom tróne naveky.“

Lebo Pán si vyvolil Sion,13

želal si mať ho za svoj príbytok:
„To je miesto môjho odpočinku naveky;14

tu budem bývať, lebo som túžil za ním.
Štedro požehnám jeho komory,15

chlebom nasýtim jeho chudobných.
Jeho kňazov odejem do rúcha spásy16

a svätí budú plesať v radosti.
Tu Dávidovej moci dám vypučať,17

svojmu pomazanému pripravím svetlo.
Jeho nepriateľov hanbou zakryjem,18

no na jeho hlave zažiari diadém.“

Žalm 132
Dávidova pútnická pieseň.1

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.
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Je to sťa vzácny olej na hlave,2

čo steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.

Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské.3

Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky.

Žalm 133
Pútnická pieseň.1

Zvelebujte Pána,
všetci služobníci Pánovi,
čo bdiete v noci v dome Pánovom.

Zdvíhajte svoje ruky k svätyni2

a zvelebujte Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona,3

ktorý stvoril nebo i zem.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x
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19. katizma

1. antifóna
Žalm 134
Aleluja.1

Chváľte meno Pánovo,
chváľte ho, služobníci Pánovi,
ktorí ste v dome Pánovom2

a na nádvoriach domu nášho Boha.
Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý;3

ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné;
veď si Pán vyvolil Jakuba,4

Izraela za svoje vlastníctvo.
Ja viem, že Pán je veľký,5

že náš Boh je nad všetkými bohmi.
Čokoľvek Pán chce,6

urobí na nebi i na zemi,
v mori a vo všetkých priepastiach.

Od kraja zeme privádza oblaky,7

bleskami vyvoláva dážď,
zo svojich komôr vypúšťa vetry.

On pobil prvorodených Egypta,8

ľudí aj zvieratá.
Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky9

proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.
On porazil mnohé národy10

a pozabíjal mocných kráľov:
Sehona, kráľa amorejského,11

a Oga, kráľa Bášanu,
a všetkých kráľov kanaánskych.
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A ich krajinu dal do dedičstva,12

do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.
Pane, tvoje meno trvá večne;13

tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie.
Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu14

a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.
Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata,15

sú dielom ľudských rúk.
Majú ústa, ale nehovoria,16

majú oči, a nevidia.
Majú uši, ale nepočujú,17

nie sú schopné ani dýchať ústami.
Nech sú im podobní ich tvorcovia18

a všetci, čo v ne veria.
Dom Izraelov, zvelebuj Pána;19

dom Áronov, zvelebuj Pána.
Dom Léviho, zvelebuj Pána;20

všetci bohabojní, zvelebujte Pána.
Nech je zvelebený Pán zo Siona,21

čo sídli v Jeruzaleme.

Žalm 135
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,1

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Oslavujte Boha nad bohmi,2

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Oslavujte Pána nad pánmi,3

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On jediný koná veľké zázraky,4

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

320



ŽALTÁR 19. KATIZMA

On múdro stvoril nebesia,5

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On rozprestrel zem nad vodami,6

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On stvoril veľké svetlá,7

lebo jeho milosrdenstvo je večné:
slnko, aby panovalo vo dne,8

lebo jeho milosrdenstvo je večné,
mesiac a hviezdy, aby panovali v noci,9

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On pobil egyptských prvorodencov,10

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On vyviedol Izraela spomedzi nich,11

lebo jeho milosrdenstvo je večné;
mocnou rukou a vystretým ramenom,12

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On rozdelil Červené more na dve časti,13

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
A Izraela previedol jeho stredom,14

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko,15

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On previedol svoj ľud cez púšť,16

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On pobil význačných kráľov,17

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
A pozabíjal mocných kráľov,18

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Sehona, kráľa amorejského,19

lebo jeho milosrdenstvo je večné;
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a Oga, kráľa Bášanu,20

lebo jeho milosrdenstvo je večné;
a ich krajinu dal za dedičstvo,21

lebo jeho milosrdenstvo je večné;
za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi,22

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On pamätal na nás v našom ponížení,23

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
A oslobodil nás od našich nepriateľov,24

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On dáva pokrm každému stvoreniu,25

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Oslavujte Boha nebies,26

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Žalm 136
Na brehu babylonských riek,1

tam sme sedávali a plakali,
keď sme si spomínali na Sion.

Na vŕby tejto krajiny2

vešali sme svoje citary.
Lebo tí, čo nás zajali,3

žiadali od nás spevy
a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť:
„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“

Akože môžeme spievať pieseň Pánovu4

v cudzej krajine?
Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba,5

nech mi odumrie pravica.
Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie,6

keby som nepamätal na teba,
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keby som Jeruzalem nepovýšil
za vrchol svojej radosti.

Nezabudni, Pane, synom Edomu7

deň Jeruzalema,
keď volali: „Zbúrajte ho, zbúrajte
až po samy základy.“

Babylonská dcéra, ty ničiteľka,8

blahoslavený, kto ti odplatí zlo,
čo si nám spôsobila;
blahoslavený, kto chytí tvoje deti a hodí o skalu.9

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

2. antifóna
Žalm 137
Od Dávida.1

Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom,
že si vypočul slová mojich úst.

Budem ti hrať pred tvárou anjelov,
vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.2

Tvoje meno budem oslavovať,
pretože si milosrdný a verný
a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.

Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval,3

a rozmnožil si vo mne odvahu.
Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme,4

lebo počuli slová tvojich úst.
Budú ospevovať Pánove cesty,5

lebo veľká je Pánova sláva;
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vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného,6

pyšného však zďaleka pozná.
Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš7

a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov;
zachráni ma tvoja pravica.

Pán za mňa dielo dokončí.8

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné;
neopusť dielo svojich rúk.

Žalm 138
Zbormajstrovi. Dávidov žalm.1

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.2

Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.3

A všetky moje cesty sú ti známe.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,4

ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Obklopuješ ma spredu i zozadu5

a kladieš na mňa svoju ruku.
Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;6

je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom7

a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;8

ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
I keby som si pripäl krídla zorničky9

a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie10

a podchytí ma tvoja pravica.
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Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje11

a namiesto svetla ma zahalí noc,“
pre teba ani tmy tmavé nebudú12

a noc sa rozjasní ako deň.
Tebe je tma ako svetlo.

Veď ty si stvoril moje útroby,13

utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;14

všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.

Moje údy neboli utajené pred tebou,15

keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.

Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,16

a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,
len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.

Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky17

a ich počet aký je obrovský.
Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku;18

a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.
Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov;19

vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační.
Oni zlomyseľne hovoria o tebe,20

márnivo sa dvíhajú nad teba.
Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane,21

a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?
Skrz-naskrz ich nenávidím,22

stali sa mi nepriateľmi.
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;23

skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
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Pozri, či nejdem bludnou cestou,24

a veď ma po ceste k večnosti.

Žalm 139
Zbormajstrovi. Dávidov žalm.1

Osloboď ma, Pane, od zlého človeka2

a pred násilníkom ma chráň.
Veď oni zamýšľajú robiť zlo,3

deň čo deň podnecujú rozbroje.
Ako had si ostria jazyky,4

za perami majú jed vreteníc.
Pane, bráň ma pred rukou hriešnika5

a chráň ma pred násilníkom,
lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.

Pyšní mi nastavujú osídlo;6

napínajú sieť z povrazov
a kladú mi pasce na cestu.

Pánovi hovorím: „Ty si môj Boh;7

čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby.“
Pane, Pane, ty si moja sila a záštita;8

keď bojujem, kryješ mi hlavu.
Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného,9

aby sa uskutočnili jeho zámery.
Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú;10

nech ich pokryje zloba vlastných perí.
Nech na nich padá žeravé uhlie;11

vrhni ich do jamy, aby už nevstali.
Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi,12

násilníka stihne náhla skaza.
Viem, že Pán úbohému právo prisúdi13

a chudobnému odplatí.
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Len spravodliví budú tvoje meno velebiť14

a statoční budú bývať u teba.
Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x

3. antifóna
Žalm 140
Dávidov žalm.1

Pane, k tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť,
počuj môj hlas, keď volám ku tebe.

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo2

a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.
Pane, k mojim ústam postav stráž3

a hliadku na okraj mojich perí.
Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému,4

aby bezbožne vymýšľalo výmysly
ľuďmi, čo páchajú neprávosť;
ani ich pochúťky nechcem jesť.

Nech ma spravodlivý tresce milosrdne, nech ma karhá,5

no olej hriešnika nech nesteká po mojej hlave;
nech zotrvám v modlitbe, kým oni robia zle.

Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov,6

budú počuť moje slová a uznajú, že boli mierne.
Ako keď sa zem orie a rozdrobuje na kúsky,7

tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia.
Pane, k tebe, Pane, sa upierajú moje oči:8

k tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj.
Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili,9

pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.
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Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel,10

ale ja nech cez ne prejdem.

Žalm 141
Poučný chválospev. Dávidova modlitba, keď bol v jaskyni.1

Nahlas volám k Pánovi,2

nahlas a úpenlivo prosím Pána;
nariekam pred ním3

a rozprávam mu o svojom súžení.
Ja síce klesám na duchu,4

ale ty poznáš moje chodníky.
Na ceste, ktorou sa uberám,

nastavili mi osídlo.
Pozeral som sa napravo a videl som,5

že sa už nik nepriznáva ku mne.
Nemám už kam sa uchýliť,

o môj život nik nestojí.
Pane, ku tebe volám6

a hovorím: „Ty si moje útočište,
môj podiel v krajine žijúcich.

Všimni si moju úpenlivú prosbu,7

lebo som hrozne zdeptaný.
Osloboď ma od prenasledovateľov,

lebo sú mocnejší ako ja.
Vyveď ma zo žalára,8

aby som tvoje meno mohol velebiť.
Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa,

keď mi prejavíš priazeň.“

328



ŽALTÁR 19. KATIZMA

Žalm 142
Dávidov žalm.1

Pane, vyslyš moju modlitbu,
pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu,
pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

A svojho služobníka na súd nevolaj,2

veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou.
Nepriateľ ma prenasleduje,3

zráža ma k zemi,
do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho.

Duch sa mi zmieta v úzkostiach;4

v hrudi mi srdce meravie.
Spomínam si na uplynulé dni,5

o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam
a uvažujem o dielach tvojich rúk.

Vystieram k tebe ruky,6

za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.
Rýchle ma vyslyš, Pane,7

lebo už klesám na duchu.
Neskrývaj predo mnou svoju tvár,

aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou,8

lebo sa spolieham na teba.
Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať,

veď svoju dušu dvíham ku tebe.
Pred nepriateľmi ma zachráň;9

Pane, k tebe sa utiekam.
Nauč ma plniť tvoju vôľu,10

lebo ty si môj Boh;
na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
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Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive;11

pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti.
Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov,12

zahub všetkých, čo ma sužujú,
veď ja som tvoj služobník.

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x
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Paschália

Rok
Mäsopôstna

nedeľa
Syropôstna

nedeľa
Pascha

2023 12.2. 19.2. 9.4.
2024* 4.2. 11.2. 31.3.
2025 23.2. 2.3. 20.4.
2026 8.2. 15.2. 5.4.
2027 31.1. 7.2. 28.3.
2028* 20.2. 27.2. 16.4.
2029 4.2. 11.2. 1.4.
2030 24.2. 3.3. 21.4.
2031 16.2. 23.2. 13.4.
2032* 1.2. 8.2. 28.3.
2033 20.2. 27.2. 17.4.
2034 12.2. 19.2. 9.4.
2035 28.1. 4.2. 25.3.
2036* 17.2. 24.2. 13.4.
2037 8.2. 15.2. 5.4.
2038 28.2. 7.3. 25.4.
2039 13.2. 20.2. 10.4.
2040* 5.2. 12.2. 1.4.
2041 24.2. 3.3. 21.4.
2042 9.2. 16.2. 6.4.
2043 1.2. 8.2. 29.3.
2044* 21.2. 28.2. 17.4.
2045 12.2. 19.2. 9.4.
2046 28.1. 4.2. 25.3.
2047 17.2. 24.2. 14.4.
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Február
1 Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista

Svätý mučeník Tryfón
najskorší začiatok Veľkého pôstu

2 Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista

3 Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista – Svätý
a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa
Anna

4 Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský
5 Svätá mučenica Agáta
6 Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup

Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spo-
ločníci

7 Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup
Náš prepodobný otec Lukáš

8 Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák

9 Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána Ježiša Kri-
sta (ak predpis nehovorí inak)
Svätý mučeník Nikefor

10 Svätý mučeník Charalampés
11 Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup
12 Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup
13 Náš prepodobný otec Martinián
14 Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Kon-

štantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa
Slovanov
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Náš prepodobný otec Auxencius
Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca

15 Svätý apoštol Onezim
16 Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoloč-

níci
17 Svätý veľkomučeník Teodor Tirón
18 Náš otec svätý Lev, rímsky pápež
19 Svätý apoštol Archippos
20 Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup
21 Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov

Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie
22 Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučení-

kov v Eugeniu
23 Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup
24 Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a

slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa
Jána

25 Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup
26 Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup
27 Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita
28 Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov

spoluaskéta
29 Náš prepodobný otec Kassián (ak je priestupný rok)

Marec
1 Svätá prepodobná mučenica Eudokia
2 Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup
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3 Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a
Bazilisk

4 Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána
5 Svätý mučeník Konón
6 Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria
7 Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone:

Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší
8 Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomé-

dijský biskup
9 Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom

jazere
10 Svätý mučeník Kodrat a spoločníci
11 Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha
12 Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský.

Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež
13 Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nike-

fora, konštantínopolského patriarchu
14 Náš prepodobný otec Benedikt
15 Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci
16 Svätí mučeníci Sabinus a Papas
17 Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek
18 Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup
19 Svätí mučeníci Chryzant a Dária
20 Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali

v kláštore svätého Sávu
21 Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský

biskup
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22 Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter
23 Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci,

ktorí boli s ním umučení
24 Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičky

Náš prepodobný otec Zachariáš
Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie

25 Zvestovanie našej Presvätej Vládkyne, Bohoro-
dičky Márie, vždy Panny

26 Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohoro-
dičky
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

27 Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna
28 Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Di-

votvorca
29 Náš prepodobný otecMarek, aretúzsky biskup, Cyril,

diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána
30 Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík
31 Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup

Apríl
1 Naša prepodobná matka Mária Egyptská
2 Náš prepodobný otec Títus Divotvorca
3 Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumenMé-

dikiovho kláštora
4 Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z

Maley
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5 Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci
6 Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, uči-

teľa Slovanov
Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibis-
kup

7 Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup
8 Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit,

Flegont a Hermés
9 Svätý mučeník Eupsychios
10 Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci
11 Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Per-

gama
12 Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský bis-

kup
13 Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci
14 Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež

Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios
15 Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim
16 Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia
17 Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios,

meliténsky biskup
18 Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora

Dekapolitu
19 Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry
20 Náš prepodobný otec Teodor Trichinas
21 Svätý hieromučeník Január a spoločníci

Svätý mučeník Teodor z Pergy

337



KALENDÁR

22 Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky
23 Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divo-

tvorca Juraj
24 Svätý mučeník Sáva Stratilat

najneskorší deň Nedele Paschy:

25 Svätý apoštol a evanjelista Marek
26 Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup
27 Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského
mesta Vladimír

28 Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián
Náš otec svätý Cyril, turovský biskup

29 Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca

30 Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa
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Obrad vzájomného zmierenia
(na Syropôstnu nedeľu)

Na samotný začiatok Svätej štyridsiatnice (Veľkého pôstu) sa zvykne po ukon-

čení pôstnej večierne na Syropôstnu nedeľu večer vykonať obrad vzájomného

odprosenia alebo zmierenia.

Po prepustení večierne kňaz podíde k ikone Krista a Bohorodičky,
ukloní sa pred nimi a pobozká ich. Potom sa otočí k ľuďom a ho-
vorí:

Požehnajte a odpustite mne hriešnemu, ctihodní bratia
a sestry, čím som zhrešil po všetky dni môjho života, slovom,
skutkom alebo myšlienkou i všetkými mojimi zmyslami dušev-
nými i telesnými.
Potom urobí veľkú metániu smerom k ľuďom (alebo si kľakne).
Ľud: Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, ctihodný
otče.
Potom kňaz vstane.
Ľud: Požehnaj a odpusť, ctihodný otče, mne hriešnemu
(hriešnej), čím som zhrešila (zhrešila) po všetky dni môjho ži-
vota slovom, skutkom alebo myšlienkou i všetkými mojimi
zmyslami duševnými aj telesnými. A urobia veľkú metániu (ale-
bo si kľaknú).
Kňaz: Boh svojou milosťou nech vám odpustí vaše hriechy a
zmiluje sa nad vami.
Nato prítomní, počnúc od duchovenstva, postupne pristupujú k
ikonám, uklonia sa a bozkajú ich. Potom môžu jednotlivo pro-
siť odpustenie od prítomných. Každý sa ukloní (alebo si pokľakne)
pred tým, koho ide prosiť o odpustenie. Môže pri tom použiť na-
sledovné formy:
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Požehnaj a odpusť, ctihodný brat (ctihodná sestra), mne
hriešnemu (hriešnej), čím som zhrešil (zhrešila) po všetky dni
môjho života slovom, skutkom alebomyšlienkou i všetkýmimo-
jimi zmyslami duševnými aj telesnými.
Alebo: Odpusť mi, brat (sestra), všetky moje hriechy a modli
sa za mňa.
Odprosovaný môže odpovedať napríklad takto:Odpúšťam ti. Boh
nech ti odpustí a požehná ťa.
Alebo: Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, brat (ses-
tra).
Po vzájomnej výmene odpustenia sa môžu objať alebo si vymeniť
bozk pokoja.

V niektorých krajinách sa na tejto večierni a obrade vzájomného zmie-

renia zvykne zúčastňovať celá farnosť. Kvôli tomuto obradu (ktorý úzko súvisí

s textom evanjelia Syropôstnej nedele – Mt 6,14–21: „Pán povedal: Ak vy odpus-

títe ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte

ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy...“) sa niekedy táto nedeľa nazýva

aj Nedeľou odpustenia. Vzájomné zmierenie je prvým krokom na našej štyrid-

saťdňovej duchovnej príprave na Paschu. N.B. Tento obrad možno použiť s istou

modifikáciou aj mimo chrámu, napríklad pri spoločnej modlitbe v rodine, vtedy

úlohu kňaza má prevziať otec rodiny.
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Posvätenie kolyvy

V prvú pôstnu sobotu, teda v deň pamiatky na div kolyvy, ktorý
urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón, zvyčajne v piatok večer
na liturgii vopredposvätených darov sa doprostred chrámu postaví
kolyva. Po zaambónnej modlitbe sa spievajú nasledovné tropáre.

Tropár, 2. hlas
Aké veľké skutky viery! ∗ V prýštiacom ohni ako na po-

kojnej vode ∗ radoval si sa, svätý mučeník Teodor. ∗ Ohňom si
bol ako celopal spálený ∗ a Trojici ako sladký chlieb prinesený.
※ Pre jeho modlitby, Kriste Bože, spas naše duše.SJŠ

Sláva: Kondák, 8. hlas Do svojho srdca prijal si Kristovu
vieru ako štít ∗ a moc protivníka si zničil, mnohotrpiaci. ∗ Večne
si bol korunovaný nebeským vencom, ※ ako víťaz, Teodor.

I teraz: Bohorodičník Všetci, čo sme zhrešili ∗ nachádzame
ťa ako obranu ∗ a blahodarnú záchranu, Prečistá. ∗ Ty si horlivá
pomoc a spása kresťanov, ∗Matka, panna Mária. ∗ Nepresťaň sa
za nás modliť u Spasiteľa, ※ aby nám daroval odpustenie hrie-
chov.

Kňaz okiadza kolyvu a koná sa posvätenie.
Diakon: Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Kňaz: Pane, ty si všetko vykonal svojim slovom a zemi si
prikázal, aby z nej vyrástli rozličné plody pre naše potešenie
i ako pokrm. Ty si troch svojich služobníkov a Daniela kŕme-
ných dobrotami semien v Babylone, urobil krajšími (než boli tí,
ktorých kŕmili babylončania). Ty sám, predobrý Kráľ, požehnaj

aj tieto semená s rôznymi plodmi a posväť tých, čo z nich
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budú prijímať. Veď sme ich tu predložili na tvoju slávu i z úcty
k svätému veľkomučeníkovi Teodorovi Tirónovi, od tvojich slu-
žobníkov a na pamiatku zosnulých v zbožnosti a viere. Obdaruj,
Dobrotivý, tých, ktorí ich pripravili a konajú (spomínanú) pa-
miatku, všetkým, čo potrebujú k spáse i radosťou z tvojich več-
ných dobier. Na príhovor našej prečistej Vládkyne, Bohorodičky
Márie, vždy Panny i svätého veľkomučeníka Teodora Tyrona,
ktorého pamiatku si pripomíname i všetkých tvojich svätých.
Zvolanie: Lebo ty požehnávaš a posväcuješ všetko, Bože náš, a
my ti vzdávame slávu: Otcovi, ktorý nemá počiatku, spolu s tvo-
jím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým, dobrým a živo-
todarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až naveky. 3x

A pokračuje liturgia vopredposvätených darov 33. žalmom.
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