SVÄTÁ BOŽSKÁ SLUŽBA VOPRED
POSVÄTENÝCH DAROV

Božská služba vopred posvätených darov
Počas svätého a veľkého pôstu – Štyridsiatnice, keď má kňaz konať liturgiu vopred posvätených darov, počas
proskomídie v nedeľu postupuje ako zvyčajne: keď pripravil prvý chlieb a obetoval a prebodol, reže i ostatné
chleby hovoriac pri každom toto: Na pamiatku; Ako ovcu a Obetuje sa a Jeden z vojakov.
Potom nalieva do svätej čaše víno a vodu hovoriac ako zvyčajne a zakryje dary prikrývkami. Potom okiadza a
hovorí modlitbu predloženia. A tak začína božskú liturgiu a vykoná ju ako zvyčajne.
Keď má požehnať chleby po vzývaní Svätého Ducha, hovorí: A učiň tento chlieb, nie tieto chleby, lebo jeden je
Kristus.
Pri pozdvihovaní však pozdvihuje všetky, ale rozlomí iba prvý a čiastku z neho vkladá do čaše [a vlieva teplotu]
ako zvyčajne.
Ostatné chleby odloží do darochraniteľnice. Potom sa modlí a prijíma ako zvyčajne a dokončí svätú liturgiu
podľa poriadku.
Počas modlitieb hodiniek kňaz v epitrachile stane si pred cárske dvere a hovorí: Požehnaný Boh náš, Čitateľ:
Amen. Po Otče náš zakončí zvolaním a vojde do svätyne. Nasledujú modlitby 3-tej, 6-tej, 9-tej hodinky a
obednice. Pred skončením obednice kňaz vojde do svätyne a oblečie sa do všetkých rúch. Žehná ich a bozká,
ibaže nič pritom nehovorí okrem Modlime sa k Pánovi pri každej časti rúcha.
Čitateľ sa modlí Trojsväté, Otče náš, Pane, zmiluj sa. Dvanásť ráz. Presvätá Trojica. Potom sa otvoria cárske
dvere a kňaz zvolá Premúdrosť, ľud Čestnejšia si. Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Ľud:
Sláva, i teraz; Pane, zmiluj sa. tri razy, Požehnaj a kňaz vykoná prepustenie, v ktorom spomína svätého, ktorého
je chrám a ktorého je deň. Cárske dvere sa zatvoria.
Kňaz s diakonom sa tri razy poklonia pred svätou trapézou a hovoria iba: Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Pobozkajú sväté evanjelium, svätú trapézu i naprestolný kríž. Diakon na pokyn vyjde, postaví sa na zvyčajné
miesto a zvolá:

Požehnaj, vladyka!
Kňaz stojí pred svätou trapézou vo svätyni a nahlas hovorí:

Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky
vekov.
Ľud: Amen.
A hneď čitateľ:
Poďte, pokloňme sa. Tri razy a predčítava žalm.
Kňaz počas neho stojí s nepokrytou hlavou pred svätými dverami a modlí sa od štvrtej svetilničnej, to jest
večernej modlitby, lebo prvé tri hovorí po ekténiach.
Štvrtá modlitba:

Neutíchajúcimi piesňami a ustavičnými chválospevmi ťa ospevujú sväté
anjelské mocnosti. Aj naše ústa naplň tvojou chválou, aby ju vzdávali
veľkoleposti tvojho svätého mena. Na príhovor Bohorodičky a všetkých svätých

1

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 myšlienky 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 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 životodarným Duchom, teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen.
Siedma modlitba:

Veľký a obdivuhodný Bože, nevýslovnou dobrotou a nesmiernou múdrosťou
riadiš všetko a dávaš nám pozemské dobrá ako záruku sľúbeného kráľovstva. Ty
si spôsobil, že sme sa v uplynutej časti dňa uchránili od zla. Daj, aby sme aj
zostávajúcu zakončili 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 neprístupnom svetle.
Svojou premúdrosťou si všetko stvoril, oddelil si svetlo od tmy, slnko si
ustanovil, aby vládlo dňu, mesiac a hviezdy, aby vládli noci. Nám hriešnym
dovoľuješ v túto hodinu stáť pred tvojou tvárou vo vyznávaní a spievať ti
večerný chválospev. Ty sám, láskyplný Vládca, učiň našu modlitbu ako kadidlo
a prijmi ju ako ľúbeznú vôňu. Daj, aby nastávajúci večer 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 na upokojenie
našej slabosti, zbavený všetkých nástrah diabla. Ach, Vládca, darca dobra, nech
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sa kajáme aj na lôžkach, spomínajúc aj počas noci tvoje meno. Nech osvietení
tvojimi prikázaniami vstaneme s duchovnou radosťou oslavovať tvoju milosť.
Prednášame 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.
Keď sa skončí predčítaný žalm, diakon prednáša ekténiu:

Modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa
k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou,
modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca povie meno, rímskeho pápeža, modlime sa k
Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie meno, bohumilého otca
biskupa povie meno, za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud
modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za toto mesto (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.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

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

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu
i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
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Zvolanie:

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu,
teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Po zvolaní sa prednáša 18. katizma: K Pánovi som volal vo svojom súžení s poklonou na Aleluja. Po každej
antifóne diakon hovorí malú ekténiu a kňaz zakončí zvolaním. Keď sa začnú verše, kňaz odíde k žertveníku.
Vyberie vopred posvätený chlieb z darochraniteľnice, položí ho s veľkou nábožnosťou na diskos, naleje do čaše
víno a vodu ako zvyčajne a nič pritom nehovorí. Vezme kadidelnicu a okiadza hviezdicu i prikrývky a zakryje
dary, opäť pritom nič nehovorí, iba: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa
nad nami. Lebo táto obeta je vopred posvätená a vykonaná.

Keď sa vopred posvätený Baránok uschováva na prestole, prenesenie na žertveník sa obyčajne robí takto:
Kňaz vyberie vopred posvätený chlieb z darochraniteľnice, položí ho s veľkou nábožnosťou na svätý diskos.
Okiadza hviezdicu a prikrývku, zakryje svätý chlieb a nič nehovorí. Potom dookola okiadza prestol, diakon ho
predchádza so sviecou.
A keď urobí pred svätými darmi poklonu až na zem, vezme diskos a držiac ho vyzdvihnutý, prenesie ho na
žertveník, zatiaľ čo diakon ide pred ním so sviecou a kadidelnicou.
Potom naleje do čaše zvyčajným spôsobom víno a vodu, nič pritom nehovorí. Vezme kadidelnicu, okiadza
prikrývky a zakryje dary bez toho, aby hovoril modlitbu predloženia, ale povie iba: Pane Ježišu Kriste, Bože náš,
pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Diakon:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

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

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu
i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Modlitba prvej antifóny:

Pane, štedrý a milosrdný, plný dobra a trpezlivosti, zhliadni na našu modlitbu a
prijmi hlas našich prosieb. Daj nám znamenie 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 jediný si Boh a
niet ti rovného medzi bohmi. Pane, mocný v milosti a dobrotivý v sile, pomáhaš,
utešuješ a zachraňuješ všetkých, čo dúfajú v tvoje sväté meno.
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.
Diakon:
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Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

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

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu
i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Modlitba druhej antifóny:

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

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.
Ľud: Amen.
Diakon:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

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

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu
i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Modlitba tretej antifóny:

Pane, Bože náš, rozpomeň sa na nás hriešnych a nepotrebných 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.
Kňaz zvolá:

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.
Po katizme sa spieva Pane, k tebe volám a diakon okiadza podľa poriadku.
Keď speváci začínajú Sláva, I teraz otvoria sa cárske dvere a koná sa vchod s kadidelnicou. Keď sa má čítať
evanjelium na sviatok chrámu alebo svätého alebo vo Veľký týždeň, vtedy sa robí vchod s evanjeliom. Diakon
povie potichu kňazovi: Modlime sa k Pánovi a kňaz túto modlitbu vchodu:
Modlitba vchodu:
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Večer i ráno i na poludnie ťa chválime, požehnávame, dobrorečíme ti a modlíme
sa k tebe, Vládca všetkého, láskyplný Pane. Učiň, nech sa naša modlitba vznáša
k tebe ako kadidlo a nedovoľ, aby sa naše srdcia slovami a myšlienkami
naklonili k zlému. Zachráň nás od všetkých, čo striehnu na naše duše, lebo k
tebe, Pane, Pane, sa upierajú naše oči a v teba dúfame, že nás nezahanbíš, Bože
náš.
Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu,
teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Po skončení slôh zvolá diakon alebo kňaz: Premúdrosť. Stojme úctivo! A zbor spieva: Svetlo tiché. Diakon:
Vnímajme! Kňaz: Pokoj všetkým! Diakon: Premúdrosť. Čitateľ: prokimen. Diakon: Premúdrosť. Čitateľ:
Čítanie z Prvej knihy Mojžišovej a keď diakon povie Vnímajme!, prečíta parémiu. Nasleduje druhý prokimen.
Potom diakon:

Prikážte!
A kňaz obrátený na východ, držiac v obidvoch rukách svietnik so sviecou a kadidelnicu, urobí kríž a veľkým
hlasom zvolá:

Premúdrosť. Stojme úctivo!
Potom sa obráti na západ k ľudu, opäť robí kríž a zvolá:

Svetlo Kristovo osvecuje všetkých!
Čitateľ:
Čítanie z knihy Prísloví.
Diakon:

Vnímajme!
A čitateľ prečíta parémiu. Keď sa začína deň, ktorý má mať bdenie alebo polyelej, čítajú sa parémie sviatku
alebo svätému. Zatvoria sa sväté dvere a po dokončení čítania kňaz zvolá:

Pokoj s tebou.
Diakon:

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

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako
večerná obeta.
A keď čitateľ alebo kňaz dospieva, zbor opakuje to isté.
Potom čitateľ alebo kňaz, stojac z južnej strany trapézy, prvý verš:

Pane, k tebe volám, počuj ma, buď pozorný na hlas mojej modlitby, keď volám
k tebe.
Ľud: Moja modlitba:
Čitateľ alebo kňaz stojac z východnej strany trapézy, druhý verš:

Pane, k mojim ústam postav stráž a zamkni dvere mojich perí.
Ľud: Moja modlitba:
Čitateľ alebo kňaz zo severnej strany trapézy, tretí verš:
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Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo hriechy.
Ľud: Moja modlitba:
A znova čitateľ alebo kňaz stojac spredu trapézy:

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo.
A ľud spieva: a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.
Keď čitateľ alebo kňaz spieva Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo, kňaz okiadza svätú trapézu, a
to na začiatku a na konci každého verša, ktorý sa spieva. Keď spieva kňaz, ľud sa modlí kľačiac na kolenách.
Keď spieva ľud, kľačí kňaz i ostatní, čo sú vo svätyni. A po skončení urobia tri poklony.
Keď je sviatok svätého, alebo na pôstny deň pripadne chrámový sviatok, vtedy zvolá diakon alebo kňaz:
Vnímajme. A čitateľ prednesie prokimen apoštola.
Potom sa číta apoštol a po zaspievaní Aleluja číta sa evanjelium.
Diakon hovorí ekténiu:

Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme.
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, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy.

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca povie meno, 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 bratov v Kristovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy.

V rehoľných domoch:

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca povie meno, rímskeho pápeža,
za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie meno i za nášho bohumilého otca
biskupa povie meno, za našich úctyhodných otcov: protoarchimandritu povie meno, archimandritu
povie meno, protoigumena povie 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. Tri razy.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich
dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy.
Modlitba k úpenlivým prosbám:

Pane, Bože náš, prijmi tieto úpenlivé prosby tvojich služobníkov, zmiluj sa nad
nami podľa svojho veľkého milosrdenstva a uštedri bohatstvo svojich darov nám
i všetkému ľudu, ktorý od teba očakáva hojnosť milostí.
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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.
Potom diakon:

Ohlásení čakatelia na krst, modlite sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Veriaci, modlime sa za tých, čo sa pripravujú na krst, nech sa Pán nad nimi zmiluje.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Nech ich vyučí v slove pravdy.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Nech im otvorí evanjelium spravodlivosti.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Nech ich pripojí k svojej svätej, všeobecnej a apoštolskej cirkvi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Spas ich, zmiluj sa nad nimi, ujmi sa ich a zachovaj ich, Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Ohlásení čakatelia na krst, skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane.
Modlitba za ohlásených čakateľov:

Bože, Bože náš, stvoriteľ a udržiavateľ všetkého. Ty chceš spasiť všetkých a
každého priviesť k poznaniu pravdy. Zhliadni na svojich ohlásených
služobníkov a zbav ich prvotnej lži a nástrah nepriateľa. Pozvi ich do večného
života, osvieť ich duše i telá a pripočítaj ich k duchovnému ovčincu, ktorý sa
nazýva tvojím svätým menom.
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.
Kňaz prestiera iliton.
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.
Takto sa berie až do stredy vo štvrtom týždni pôstu. Od tejto stredy 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:

Čakatelia ohlásení na krst, odíďte! Ohlásení, odíďte! Vy, ktorí ste vyvolení na krst, pristúpte,
vyvolení na krst, modlite sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
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Veriaci, modlime sa k Pánovi za tých bratov, čo sú vyvolení a pripravujú sa na svätý krst, a za
ich spásu.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Aby ich Pán, náš Boh, utvrdil a upevnil.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Aby ich osvietil svetlom múdrosti a bohabojnosti.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Aby im v čase milosti dovolil prijať kúpeľ znovuzrodenia, odpustenie hriechov i rúcho
neporušiteľnosti.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Aby ich zrodil z vody a z ducha.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Aby im dal plnosť viery.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Aby ich pripočítal k svojmu svätému a vyvolenému ovčincu.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Spas ich, zmiluj sa nad nimi, ujmi sa ich a zachovaj ich, Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Vyvolení na krst, skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane.
Modlitba za vyvolených na krst:

Vládca, obráť svoju tvár k tým, ktorí sú vyvolení a pripravujú sa na svätý krst,
lebo chcú zo seba zmyť špinu hriechu. Ožiar ich mysle, vyuč ich vo viere,
upevni v nádeji, zdokonaľ v láske. Urob ich dôstojnými údmi tvojho Krista,
ktorý dal seba za spásu našich duší.
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.
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.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Takto sa to berie od stredy v polovici pôstu.

Prvá modlitba veriacich:

Veľký a chvályhodný Bože, životodarnou smrťou tvojho Krista si nás vyviedol z
pominuteľnosti do večnosti. Osloboď naše zmysly od pút žiadostivosti, aby si ty,
dobrotivý Vládca, panoval v našom vnútri. Aby sa naše oči neobracali k
nečistému, aby do uší nevchádzali prázdne slová, aby jazyk bol očistený od
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neprístojných rečí. Pane, očisť naše pery, aby ťa velebili, posilni naše ruky, aby
sa chránili zlých skutkov. Upevni našu myseľ i všetky údy milosťou, aby sme
vždy robili, čo sa tebe páči.
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.
Diakon:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Druhá modlitba veriacich:

Svätý a nadovšetko milostivý Vládca, bohatý na milosrdenstvo, prosíme ťa,
zmiluj sa nad nami hriešnymi a učiň nás hodnými niesť tvojho jednorodeného
Syna a nášho Boha, Kráľa slávy. Lebo, hľa, jeho prečisté telo a životodarná krv
neviditeľne nesené nebeskými mocnosťami v sláve sa nám teraz predložia na
tomto svätom oltári. Daj, aby sme ich prijali bez odsúdenia, a nech nás ožiaria
duchovným svetlom, aby sme sa stali deťmi svetla a dňa.
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 a spieva:
Nebeské mocnosti teraz s nami neviditeľne slúžia, veď, hľa, vstupuje Kráľ slávy; hľa, tajomná žertva dokonalá
slávnostne sa prináša. S vierou a láskou pristúpme, aby sme sa stali účastnými na večnom živote. Aleluja,
aleluja, aleluja.
Počas spevu vchádza diakon severnými dverami do svätyne, otvára cárske dvere a iba spredu okiadza tri razy
svätú trapézu, žertveník a kňaza. Potom spolu tri razy hovoria: Nebeské mocnosti a tri razy sa pokloniac, odídu
k žertveníku. Kňaz vezme vozduch a dá ho diakonovi na plece, sám vezme do pravej ruky diskos s Božou
sviatosťou, ktorý nesie pozdvihnutý a do ľavej ruky čašu s vínom, ktorú nesie pri hrudi a konajú vchod pričom
nič nehovoria. Diakon ide pred kňazom s kadidelnicou a okiadza.
Kňaz vojde do svätyne, postaví zvyčajným spôsobom sväté dary na trapézu, sníme z nich prikrývky a mlčky ich
zakryje vozduchom a potom ich okiadza.
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Po skončení piesne Nebeské mocnosti sa tri razy pokloní. Zatvoria sa cárske dvere.
Diakon vyjde zo svätyne, postaví sa na zvyčajné miesto a hovorí:

Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za predložené a vopred posvätené vzácne dary modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

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.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za oslobodenie od všetkého zármutku, hnevu a núdze, modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Modlitba po postavení svätých darov na svätú trapézu:

Bože nevýslovných a neviditeľných tajomstiev, u teba sú skryté poklady
múdrosti a poznania. Ty si nám zjavil túto službu a pre tvoju veľkú lásku k
ľuďom dovolil si nám hriešnym prinášať dary a obety za naše hriechy a
nevedomosti ľudu. Neviditeľný Kráľu, tvoje diela sú veľkolepé, slávne,
dokonalé, neopísateľné a ich počet nemožno vyjadriť. Zhliadni na nás
nedôstojných služobníkov stojacich okolo svätého žertveníka ako pred tvojím
cherubínskym trónom, na ktorom v týchto predložených úžasných tajomstvách
spočíva tvoj jednorodený Syn a náš Boh. On všetkých nás i tvojich verných
oslobodil z nečistoty a posvätil naše duše i telá večnou svätosťou. Aby sme s
čistým svedomím, bez zahanbenia, s osvieteným srdcom prijali tieto božské
sviatosti a boli skrze ne oživení a zjednotení s tvojím Kristom, naším pravým
Bohom, ktorý povedal: Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v
ňom. Lebo keď v nás budeš prebývať, Pane a my zostaneme v tvojom slove,
staneme sa chrámom tvojho presvätého a poklonyhodného Ducha. Zbavíme sa
všetkých diabolských nástrah, či už v slovách alebo myšlienkach, a prijmeme
dobrá, ktoré si nám pripravil so všetkými tvojimi svätými, v ktorých máš od
vekov zaľúbenie.
Diakon:

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.

Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu duše i tela prosme si od Pána.
Ľud: Daruj nám, Pane.

Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si od Pána.
Ľud: Daruj nám, Pane.

Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.
Ľud: Daruj nám, Pane.

Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.
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Ľud: Daruj nám, Pane.

Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na
prísnom Kristovom súde prosme si od Pána.
Ľud: Daruj nám, Pane.

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

A dovoľ nám, Vládca, s dôverou a bez strachu z odsúdenia vzývať teba,
nebeského Boha Otca a povedať:
Ľud:
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 zvolá:

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.
Kňaz sa skloní a modlí sa:

Bože, jediný dobrý a milosrdný, ty prebývaš na výsostiach a hľadíš na
ponížených. Zhliadni láskavým okom na svoj ľud a ochraňuj ho. Daj, aby sme
bez odsúdenia prijímali tieto životodarné tajomstvá, lebo pred tebou skláňame
hlavy a od teba očakávame hojné milosti.
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.
Kňaz sa modlí:

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zhliadni na nás zo svojho svätého príbytku, z
prestola slávy tvojho kráľovstva. Príď a posväť nás. Ty tróniš na výsostiach s
Otcom a tu s nami neviditeľne prebývaš. Ráč nám svojou štedrou rukou podať
svoje prečisté telo a presvätú krv a skrze nás aj všetkým ľuďom.
Potom sa kňaz aj diakon tri razy poklonia, pričom hovoria:
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Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
A po výzve diakona kňaz vystrie ruku k zakrytým svätým darom a pod vozduchom sa s veľkou nábožnosťou a
bázňou dotkne životodarného chleba. A keď diakon zvolá:

Vnímajme!
Kňaz zvolá:

Vopred posvätené sväté svätým!
Ľud: Jediný je svätý, iba jeden Pán, Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca. Amen.
Potom kňaz odloží vozduch. Diakon vojde do svätyne, stane si ku kňazovi a hovorí:

Rozlom, vladyka, svätý chlieb!
Kňaz ho pozorne láme na štyri časti, pričom hovorí:

Láme a rozdeľuje sa Baránok Boží, láme sa a nedelí, ustavične sa požíva, ale
nikdy ho neubúda a prijímajúcich posväcuje.
Vloží časť do čaše a nič nehovorí. Diakon [mlčky naleje do čaše teplotu a] stojí obďaleč.
Ľud spieva pričasten: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Aleluja, aleluja, aleluja.
Keď sa čítali apoštol a evanjelium svätému alebo chrámu, spieva sa aj druhý pričasten, ktorý je predpísaný.
Kňaz povie:

Diakon, pristúp!
Diakon pristúpi, nábožne sa pokloní a prosí o odpustenie, hovoriac:

Hľa, prichádzam k nesmrteľnému Kráľovi a nášmu Bohu.
A: Podaj

mi, vladyka, drahocenné a sväté telo Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista.

Kňaz vezme čiastku svätého chleba, podá diakonovi, ktorý mu pobozká ruku.
Kňaz hovorí:

Božiemu služobníkovi diakonovi povie meno sa podáva drahocenné, sväté a
prečisté telo Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista na odpustenie jeho
hriechov a večný život.
Takisto kňaz si vezme jednu čiastku svätého chleba a hovorí:

Drahocenné a presväté telo Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podáva
sa mne, kňazovi povie meno, na odpustenie hriechov a večný život. Amen.
Diakon odíde dozadu za trapézu, skloní hlavu a podobne ako kňaz sa modlí: Verím, Pane:
Kňaz skloniac hlavu modlí sa:

Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet
zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich.
Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím
tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti nedám bozk ako Judáš, ale ako zločinec ťa
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.
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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.
A tak s bázňou a veľkou vierou prijímajú z dlane.
Kňaz [vezme hubku] utiera si ruku, pričom tri razy povie: Sláva tebe Bože. [Pobozká ju a odloží.]
Diakon vezme svätý diskos a mlčky vloží čiastky svätého chleba do čaše. Potom sa tri razy pokloní, otvorí cárske
dvere, vezme svätú čašu a zvolá:

Pristúpte!
Ľud: Pána chcem velebiť v každom čase. Aleluja.
Prijímanie veriacich sa koná ako na liturgii Jána Zlatoústeho.
Kňaz pri podávaní hovorí:

Drahocenné, presväté a prečisté telo Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista
podáva sa Božiemu služobníkovi (Božej služobníčke) povie meno na odpustenie
hriechov a večný život. Amen.
Kňaz okiadza sviatosť, odovzdá kadidelnicu diakonovi. Potom kňaz vezme svätý diskos, odovzdá ho diakonovi,
ktorý ho nábožne prijme a držiac ho vyzdvihnutý pohliadne k dverám, nič pritom nehovorí a odíde k žertveníku,
kde ho uloží. Kňaz sa pokloní, vezme čašu, obráti sa k dverám, pohliadne na ľud a povie potichu:

Požehnaný Boh, ktorý nás osvecuje a posväcuje.
A nahlas:

Teraz i vždycky i na veky vekov.
Odíde k žertveníku a položí tam sväté dary.
Ľud: Amen.
Dobrorečíme ti, Kriste, Bože náš, lebo si nás učinil hodnými prijať tvoje prečisté telo a tvoju drahocennú krv
preliatu za celý svet na odpustenie hriechov a za zjavenie tvojho tajomstva. Aleluja, aleluja, aleluja.
Diakon si rozviaže orár, vyjde severnými dverami, postaví sa na zvyčajné miesto a hovorí:

Keď sme prijali Božie, sväté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodarné a úžasné Kristove
tajomstvá, dôstojne a vďačne 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, pokoji a bez hriechu, sami seba, druh
druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Kňaz sa modlí potichu:

Ďakujeme ti, Bože, Spasiteľu všetkých, za každé dobro, ktoré si nám preukázal,
i za prijímanie svätého tela a krvi tvojho Krista. Prosíme ťa, láskyplný Vládca,
chráň nás záštitou svojich krídel, aby sme do posledného dychu zbožne prijímali
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tvoje sväté sviatosti na posvätenie duše i tela a na získanie dedičstva v nebeskom
kráľovstve.
Zvolanie:

Veď ty si naše posvätenie a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému
Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz:

V pokoji sa rozíďme.
Ľud: V mene Pánovom.
Diakon:

Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa
Hlasitá modlitba za ambónom:

Všemohúci Vládca, ty si svojou premúdrosťou všetko stvoril a s nevýslovnou
prozreteľnosťou a nesmiernou láskou si nás priviedol k týmto svätým dňom
zdržanlivosti, očisťovania duší a tiel a posilnenia nádeje na vzkriesenie. Tak ako
si po štyridsiatich dňoch dal tabule prikázaní svojmu spravodlivému
služobníkovi Mojžišovi, daj i nám, Bože, zakončiť svätý pôst, vzmáhať sa v
dobrom boji, upevniť dokonalú vieru, rozšliapať 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. Tri razy.
Tridsiatytretí žalm: Pána chcem velebiť v každom čase.
Modlitba pri požívaní svätých darov:

Pane Bože náš, ty nás sprevádzaš týmito svätými dňami a učinil si nás
spoločníkmi tvojich svätých tajomstiev. Pripočítaj nás k svojmu duchovnému
ovčincu a urob nás dedičmi tvojho nebeského kráľovstva. Teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen.
Kňaz vyjde a na zvyčajnom mieste rozdáva antidor. Potom hovorí:

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. I teraz: Pane, zmiluj sa. Tri razy. Požehnaj.
Kňaz:

Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky 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.
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Ľud: Amen.
Toto prepustenie sa berie iba do Veľkého týždňa. Vo Veľký týždeň sa hovorí toto prepustenie:

Pán prichádza dobrovoľne trpieť za našu spásu. Kristus, náš pravý Boh, na
prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov,
svätých a spravodlivých Pánových predkov Joachima a Anny a všetkých
svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Zakončenie svätej božskej služby vopred posvätených darov.

Treba vedieť, že všetko, čo sa v liturgikone nachádza medzi takýmito [ ] zátvorkami, má sa alebo nemá brať
podľa rozhodnutia biskupa príslušného územia.
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