
VEČIEREŇ

NA KVETNÚ NEDEĽU VEČER

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste,
Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko
naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť
nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Tri razy.

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. Tri razy.

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.

Pane, zmiluj sa.  12 ráz.



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 Ježišom 
Kristom, Kráľom a Bohom naším.

A nasleduje úvodný 103. žalm. 

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 vyhradil.

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 zaznieva 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;
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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 zapadať.

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 
dúpätách.

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.

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.
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Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. * 
Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Slnko vie, kedy má zapadať, * prestieraš tmu a nastáva noc.

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (malá poklona)

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (malá poklona)

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (obidva klirosy spolu; 
malá poklona)

Po skončení žalmu ekténia (diakon, kňaz, resp. predsedajúci):

Modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud za každou prosbou: Pane, zmiluj sa.

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.

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

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

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

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.

Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.

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.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy 
modlime sa k Pánovi.
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Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu 
modlime sa k Pánovi.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze 
modlime sa k Pánovi.

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 spomínajúc, 
sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz zvolanie:

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

Ľud: Amen.

A nasleduje žalm 140. Spievame na 8. hlas.

Pane, ja volám k tebe, * vyslyš ma, vyslyš ma, Pane. * Pane,
ja volám k tebe, * vypočuj hlas môj, * keď volám k tebe, ** vyslyš
ma, Pane.

Moja  modlitba  nech  sa  vznáša  k tebe  ako  kadidlo,  *  a
pozdvihnutie mojich rúk * ako obeť večerná ** vyslyš ma, Pane.

A šesť stichír, na 8. hlas:

Verš:  Ak  si  budeš,  Pane,  neprávosť  uchovávať  v pamäti,
Pane, kto obstojí? – Ale u teba je odpustenie hriechov.

Raduj  sa  a plesaj,  hora  Sion!  –  Vyzdob  sa  a jasaj,  Cirkev
Božia, – lebo tvoj Kráľ skutočne prichádza, – sediac na osliatku. –
Deti  ho  radostne  vítajú:  –  „Sláva  na  výsostiach,“  spievajú.  –
Požehnaný si a plný milosrdenstva. – Zmiluj sa nad nami. 

Verš:  Spolieham sa na teba, Pane moja duša sa spolieha na
tvoje slovo. – Moja duša dúfa v Pána.

Raduj sa a plesaj, hora Sion!… (opakujeme predošlú)
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Verš: Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, – nech dúfa
Izrael v Pána.

Spasiteľ  dnes  vstúpil  do  Jeruzalema,  –  aby  sa  splnili
predpovede.  –  Všetci  ratolesti  do  rúk  brali  –  a na  cestu  mu  ich
prestierali.  – Uverili,  že on je náš Boh. – Cherubíni mu ustavične
spievajú: – Hosana na výsostiach! – Požehnaný si a plný dobroty. –
Zmiluj sa nad nami. 

Verš: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. – On
sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

Spasiteľ dnes vstúpil do Jeruzalema… (opakujeme predošlú)

Verš:  Chváľte  Pána  všetky  národy,  –  oslavujte  ho  všetci
ľudia.

Cherubíni ťa nosia – a serafíni ti spievajú, dobrotivý Pane. –
Posadil si sa na osliatko ako Dávid. – Radostne ti deti jasali v ústrety,
– ale  nepriateľskí  Židia  sa rúhali.  – Konali  ako spurní  pohania,  –
ktorí  od nevery k viere  – len postupne boli  získaní.  –  Sláva tebe,
Kriste, – plný dobroty a milosrdenstva. 

Verš: Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám – a pravda
Pánova trvá na veky.

Cherubíni ťa nosia… (opakujeme predošlú)

Sláva: Raduj sa a plesaj, hora Sion!… (prvá stichira)

I teraz: Cherubíni ťa nosia… (tretia stichira)

Kňaz: Premúdrosť. Stojme úctivo! 

A spievame hymnus:

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 Svätého Ducha,
Boha. * Je dôstojné preľúbeznými hlasmi oslavovať teba, Synu Boží,
* ktorý dávaš život celému svetu, * preto ťa celý vesmír velebí.
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Diakon: Vnímajme!   

Kňaz: Pokoj všetkým!   

Diakon: Premúdrosť vnímajme!

V nedeľu večer, prokimen (zo žalmu 133), 8. hlas:

Hľa, teraz oslavujte Pána, * všetci služobníci Pánovi.

Verš:  Ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha.

A hneď nasleduje Večerný hymnus (Spodóbi Hóspodi).

Ráč nás, Pane, tento večer zachrániť od hriechu. * Velebíme
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  svoje  pravdy.  *
Blahoslavený  si,  Vládca,  daj  nám porozumieť  svojim  pravdám.  *
Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. * 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.

Nasleduje prositeľná ekténia. Diakon (predsedajúci):

Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi.

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. Takisto za každou ďalšou prosbou.

Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela 
prosme si od Pána.
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Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si od
Pána.

Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.

Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, 
prosme si od Pána.

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

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.

Kňaz zvolanie: Lebo ty si dobrý a láskyplný Boh. Tebe, Otcu i Synu
i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud:  Amen.

Kňaz požehnáva ľud: Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.

Ľud: Pred tebou, Pane.

Kňaz modlitbu na sklonenie hláv:

Pane, Bože náš, ty si pre spásu ľudského pokolenia sklonil
nebo  a  zostúpil  si  na  zem,  preto  láskavo  zhliadni  na  svojich
služobníkov  i  na  svoje  dedičstvo:  lebo  pred  tebou,  prísnym  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  nástrahami
zlého ducha. Zbav ich hriešnych myšlienok a žiadostí.

A kňaz zvoláva:

Nech  je  vždy  oslavovaná  a  zvelebovaná  vláda  kráľovstva,
Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.
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Stichiry na stichovni

2.  hlas:  Skončili  sme slávnosť  s palmami,  –  teraz  poďme osláviť
Kristovo utrpenie. – Je to tajomstvo našej spásy. – Buďme svedkami
jeho  dobrovoľných stratí,  –  ktoré  za  nás  podstúpil.  –  Vrúcne  mu
spievajme  a ďakujme:  –  Sláva  tebe,  Pane,  lebo  ty  si  prameň
milosrdenstva – a prístav našej spásy.

Verš: Spievajme Pánovi pieseň novú.

3. hlas: Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.  – On bude súdiť aj
naše myšlienky. – On jediný pozná tajomstvá nášho srdca. – Nech ho
nikto nepokúša.  – Pred Krista predstupujme s pokornou bázňou,  –
aby sme obsiahli milosrdenstvo, – až ho budeme potrebovať. 

Verš: Všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha.

7. hlas: Zlá a neverná Synagóga, – opovrhla si svojím manželom. –
Prečo sa ešte dovolávaš Zákona? – Veď si ho nezachovávala. – Prečo
sa chváliš Otcom, keď zatracuješ Syna? – Neuznávaš proroctvá, čo
zvestujú príchod Pánov? – Hanbi sa pred svojimi dietkami! – Počuj
ich radostný jasot: – Hosana synu Dávidovmu! – Požehnaný, ktorý
prichádza v mene Pánovom.

Sláva:  I teraz:  Skončili  sme  slávnosť  s palmami,  –  teraz  poďme
osláviť Kristovo utrpenie. – Je to tajomstvo našej spásy. – Buďme
svedkami  jeho  dobrovoľných  stratí,  –  ktoré  za  nás  podstúpil.  –
Vrúcne  mu  spievajme  a ďakujme:  –  Sláva  tebe,  Pane,  lebo  ty  si
prameň milosrdenstva – a prístav našej spásy.

Po skončení stichír spievame:

Teraz  prepustíš,  Pane,  svojho  služobníka  podľa  svojho  slova
v pokoji.  Lebo moje oči videli  tvoju Spásu, ktorú si pripravil  pred
tvárou všetkých národov, Svetlo na osvietenie  pohanov a na slávu
Izraela, tvojho ľudu.
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Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Tri razy.

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. Tri razy.

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.

A nasleduje záver pôstnej večierne.

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:  Krstiteľ  Kristov,  k  tebe  sa  modlíme.  *  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  a  mučeníci  *  i  všetci  svätí,
prihovárajte sa za nás, * aby sme boli zbavení bied a núdze, * lebo vo
vás máme horlivých zástancov u Spasiteľa. (veľká poklona)
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Pod tvoju milosť sa utiekame, 
panenská Bohorodička. Prosbami 
našimi nepohŕdaj v našich 
potrebách, ale vysloboď nás z 
každého nebezpečenstva, jediná 
čistá a požehnaná. (bez poklony)

Pod tvojú mílosť pribihájem, 
Bohoródice Ďívo, molítv nášich 
ne prézri vo skórbech, no ot bíd 
izbávi nás, jedína čístaja, 
i blahoslovénnaja. (bez poklóna)

Pane, zmiluj sa. (40 ráz) Pane, požehnaj. 

Kňaz: Požehnaný je 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,  ochraňuj  toto
mesto  (alebo túto obec,  alebo tento svätý dom);  našich zosnulých
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. (Tri razy) Sláva Otcu i Synu i Svätému
Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.  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: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože
náš, zmiluj sa nad nami. 

Ľud: Amen.

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane  a  Vládca  môjho  života,  odním  odo  mňa  ducha
znechutnosti,  nedbalosti,  mocibažnosti  a  prázdnych  rečí.  (Veľká
poklona).

Daruj  mne,  svojmu  služobníkovi,  ducha  miernosti,
poníženosti, trpezlivosti a lásky. (Veľká poklona).
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Áno, Pane a Kráľu, daj,  aby som videl  vlastné prehrešenia
a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov.
Amen. (Veľká poklona).

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. (Tri razy.) Požehnaj. 

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý prichádza dobrovoľne trpieť za
našu spásu, na prosby svojej prečistej Matky i všetkých svätých, nech
sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud:   Amen.

Posledná revízia textu: Bratislava, 2020-04-04
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