Pôstna trioda
Vybrané časti – menlivé časti na večierne a liturgie vopredposvätených darov




PONDELOK PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Večiereň

Na Pane, ja volám: stichiry na 6:
Triodné stichiry Jozefa Hymnografa, 2. hlas (podoben „Vsia prejdu“):
	Spáchal som azda každý hriech, - svojou neresťou som prekonal každého. - Ak sa budem chcieť kajať, prúdy sĺz mi nebudú stačiť, - hoci teraz budem žiť ľahkomyseľne, - aj tak ma raz musí stihnúť trest. - Ó Bože, ty jediný dobrý, - daruj mi polepšenie – a zmiluj sa nado mnou.
	Poskytni mi, Kriste, mračná sĺz - v deň pôstu utešený, - aby som oplakal rozkoše a zmyl ich škvrnu, - aby si ma uvidel očisteného, - keď prídeš, Pane, ako Sudca z nebies súdiť nás ľudí, -- lebo iba ty si spravodlivý sudca.
Stichira Teodora, 2. hlas (podoben „Prepodobne otče“):
	Poďte a smelo sa pevnou zbrojou pôstu zaštíťme, - odrazme, verní, Nepriateľovu podlosť a zákernosť, - nedajme sa očariť rozkošami vášní, - z ohňa skúšok nezutekajme zbabelo, - lebo ľudomilný Kristus - za vytrvalosť nás odmení víťazným vencom. - Preto sa úprimne modlime, - padnime pred ním a hlasno prosme o pokoj – aj o veľké milosrdenstvo voči našim dušiam.
3 stichiry z Miney svätému + Bohorodičník + Svetlo tiché

Prokimen 6. hlasu (Ž 3,9 a 1)
	Ty, Pane, si naša spása, - na tvoj ľud nech zostúpi požehnanie.
Verš:	Pane, prečo sa rozmnožili - tí, čo ma sužujú.
Čítanie z knihy Genesis 1,1-13

Prokimen 5. hlasu (Ž 4,4 a 2)
	Pán ma vyslyší, - keď k nemu zavolám.
Verš:	Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď budem k tebe volať o pomoc.
Čítanie z knihy Prísloví 1,1-20

Veršové strofy 3. hlasu:
	Postime sa, bratia, vítaným pôstom, - aký sa môže zapáčiť Pánovi, - pravý pôst spočíva v zanechaní toho, čo je zlé, - v krotení jazyka, v tlmení hnevu, - v odmietaní chúťok, klebiet, klamstiev a krivoprísažníctva. - Zaobísť sa bez toho všetkého -- znamená pravý pôst, pôst vítaný. 2 x
Mučeničník 3. hlasu:
	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.
Bohorodičník Sláva: I teraz:
	 Bohorodička, zástankyňa všetkých v tvŕdzi, - ty si naša hrdosť, ty si naše povzbudenie, - celá naša nádej sa upiera na teba.- Pros teda u toho, ktorého si zrodila, -- za nás, tvojich neužitočných služobníkov.
Potom sa kanonarchés zvyčajným spôsobom ukloní obom chórom a rovnako spravia aj oba chóry. Nasleduje Teraz prepúšťaš + Trisagion s 3 poklonami ... Otče náš
Napokon zvyčajný záver pôstnej večierne.



UTOROK PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Večiereň

Na Pane, ja volám:  stichiry na 6: 
Triodné stichiry 2. hlasu (podoben „Jako javilsia jesi, Christe“)
	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 - teraz, 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!“
Na podoben 2. hlasu „Soďijannych mi“:  
 	Daruj, Slovo, zdržanlivosť 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.
3 stichiry z Miney svätého + Sláva: I teraz Krížový Bohorodičník		
potom Svetlo tiché
Prokimen 5. hlasu (Ž 7,2)
	Pane, Bože môj, v teba som dúfal.
Verš:	Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú.

Čítanie z knihy Genesis 1,14-23
Prokimen 5. hlasu (Ž 8,2)
	Pane, Pane náš, aké obdivuhodné je tvoje meno!
Verš:	Lebo tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
Čítanie z knihy Prísloví 1,20-33

Veršové strofy 8. hlasu:
	 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, - Božieho 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. 	Dvakrát.
Mučeničník 8. hlasu: 	Pane, tvoji mučeníci, - 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 zľutovanie.
Sláva: I teraz Krížový Bohorodičník 8. hlasu:
	Ó neuveriteľný div! - Ó tajomstvo nevídané! - Ó priam ohromujúca skutočnosť! - Na Kríži visieť medzi dvoma zbojníkmi - videla Panna toho, ktorého prekvapujúco zrodila bez bolesti, - tu ho plačúcky oslovila: -„Beda, syn môj premilý! // Ako ťa ľúty a nevďačný národ mohol ukrižovať?“
Teraz prepúšťaš - Trisagion ... Otče náš a celý záver ako vyššie.



STREDA PRVÉHO TÝŽDňA VEĽKÉHO PÔSTU

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: 10 stichir (6 triodia, 4 miney)
	Samohlasen 8. hlasu  Keď sa, bratia, postíme telesne, - postime sa aj duchovne, - rozviažme všetko, čo nás púta k neprávosti, - rozotnime sľučky násilných prevratov, - roztrhajme každý úpis nespravodlivý, - zato dajme štedro hladným chlieb, - poskytnime prístrešie bedárom bezdomovcov, -- aby sme dostali veľké zľutovanie od Krista Boha.(2 x)
	Mučeničník 8. hlasu  Pánovi mučeníci, - vyproste nám od Boha - a vyžiadajte pre naše duše veľa zľutovania – a uzmierenie po množstve našich pádov. 
Stichiry Jozefa Hymnografa - 2. hlas, podoben Jako javilsja jesi, Christe:
	Ako jagavé lúče vás do celého sveta vyslal Ježiš, - on sám skutočné slnko duchovné, - jasom vášho inšpirovaného hlásania, - apoštoli, ktorí ste Boha videli, - zahnal blud a jeho temnoty, - osvietil tých, ktorých ubíjal súmrak nevedomosti. - Od neho teda vyproste, - nech aj nám zošle osvietenie – a veľké milosrdenstvo.
	Na božský voz cností nastúpil Eliáš - a prežiarený pôstom 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 ti!”
Stichira Teodora Studitu - 5. hlas, podoben Prepodobne otče:
	Božskí 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 úctyhodní, - 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. 
4 stichiry Miney, Sláva: I teraz Bohorodičník.

Vchod s kadidlom - Svetlo tiché:
Prokimen 5. hlasu (Ž 11. 8 a 1)
	Pane, ty nás zachováš a ochrániš - pred týmto pokolením na veky.
Verš: 	Spas ma, Pane, lebo niet už svätých.

Čítanie Genesis 1, 24-31 a 2, 1-3.
Prokimen 6. hlasu (Ž 12, 4 a 2)
	Zhliadni na mňa a vyslyš ma, - Pane Bože môj.
Verš: 	Dokedy, Pane, budeš na mňa stále zabúdať? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?
Požehnanie so sviecou a s kadidlom:  Kňaz:  Svetlo Kristovo osvecuje všetkých.

Čítanie z knihy Prísloví 2, 1-22
Moja modlitba ... a ďalšie pokračovanie liturgie vopred posvätených darov.



ŠTVRTOK PRVÉHO TÝŽDňA VEĽKÉHO PÔSTU

Večiereň

Na Pane, ja volám:  6 stichír (3 triodové, 3 svätému z miney)
Triodové - 2. hlas (Podoben „Prosvititeľa našeho”)
	Kriste, osvieť ma, lebo mámenia nepriateľa mi um zatemnili, - 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 dospel k spásnemu úsvitu tvojho Vzkriesenia.		
	Spasiteľ na kríži visiaci! - Ty si ten vinič, ktorý vínom nezničiteľnosti napojil všetky sveta končiny. - Preto volám: Napoj ma muštom správnej odolnosti, - aby som neostal opojený hriechom v hroznej temnote, - posilni ma teda, Kriste, pre pôst od pôžitkov, -- lebo si dobrý a človeka miluješ. 
Stichira 2. hlasu (podoben „O velikaho tainstva”, dielo Teodora Studitu)
	Zo sily tvojho Kríža - vykvitla v cirkvi askéza, - ona vykorenila voľakedajšiu Adamovu nezdržanlivosť v raji, - ktorá ľuďom smrť priniesla, - z Kríža však prýšti do vesmíra nezničiteľná nesmrteľnosť, - tak ako z iného rajského zdroja, - zo zdroja vyprázdnenia 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. 
3 stichiry svätému - Sláva: I teraz  Krížový Bohorodičník - Svetlo tiché
Prokimen 4. hlasu (Ž 15, 7 a 1)
	Velebím Pána, že ma obdaril múdrosťou. 
Verš	Ochráň ma, Pane, lebo v teba som dúfal.
Čítanie  Ge 2, 4- 19
Prokimen  4. hlasu (Ž 16, 8 a 1)
	Chráň ma, Pane, ako zrenicu oka. 
Verš:	Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť.
Veršové strofy, 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 topánkami, 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.  2 x
Mučeničník, 4. hlas	Keď spomíname tvojich svätých, Kriste Bože, - zároveň oslavujeme Teba, ktorého oni ctili. – Zošli nám veľké zľutovanie.
Krížový Bohorodičník, 4. hlas (Podoben „Jako dobľa”) Sláva: I teraz:
	Keď ťa pribitého klincami - videla na kríži Ovečka čiže Matka tvoja,- žasla a povedala: „Strašné je na to sa pozerať! - Predrahý Synu, tak sa ti odmeňuje neverný ľud, - tak nedbá na zákon, hoci si mu ulahodil množstvom zázrakov?” – Sláva tvojej neopísateľnej poníženosti, Vládca!
Zvyčajný záver pôstnej večierne.


PIATOK PRVÉHO TÝŽDŇA

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: stichiry na 10 (1 z triodia, 4 martyriká, 4 Teodorovi Tirónovi)
	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.”  (2 x)
4 martyriká z príslušného hlasu týždňa
Stichiry sv.Teodorovi Tirónovi - 2. hlas
	Všetci, ktorí máte radi mučeníkov, - poďte, potešme sa v duchovnej oslave, - dnes prestiera mystický stôl mučeník Teodor, - 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 nebeského vojska. - Preto ťa prosíme, mučeníkov ozdoba: -- za naše duše oroduj.”
	Bohom darovanú milosť zázrakov, mučeník Teodor, - rozostieraš na všetkých, čo sa utiekajú k tebe, - preto ťa chválime a hovoríme: - “Vykupuješ zajatcov, - chorým prinášaš úľavu, - bohatstvo núdznym, - zachraňuješ moreplavcov, - sluhov odvraciaš od pochabého úteku, - tým, čo kradli, ukazuješ, že krádež je vlastne stratou, - ty, Boží bojovník, učíš vojakov chrániť sa drancovania, - súcitne a rád plníš prosby malým deťom, - prejavuješ 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 svetla Božieho, - všetko stvorenstvo si osvietil svojimi triumfmi, - prejavil si väčšiu silu ako oheň, keď si uhasil plamene, - rozmliaždil si hlavu zákerného plaza, - preto sa Kristus sklonil nad teba v tvojich hrdinstvách - a vencom ozdobil tvoju božskú hlavu, atlét veľkomučeník. - Keďže máš právo slova u Boha, -- za naše duše pros zo všetkých síl. 
	5. hlas: Sláva: Nepriateľ použil ako svoj nástroj odpadlíckeho tyrana - 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 prefíkanosť 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 spomienku tejto udalosti - naďalej si vyprosujeme, - aby sme sa uchovali bez ujmy pred zámermi Zlého – na tvoje orodovanie u Boha, Teodor, veľký mučeník. 
I teraz: Bohorodičník príslušného hlasu týždňa

Svetlo tiché
Prokimen 5. hlasu (tropárového nápevu) Ž 19, 2 a,b
	Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia.
Verš: 	Nech ťa zaštíti meno Boha Jakubovho. 

Čítanie z knihy Genesis 2, 20-25 a 3,1-20
Prokimen 6. hlasu (tropárového nápevu)  Ž 20, 14 a 1
	Povstaň, Pane, vo svojej sile - a my budeme oslavovať a ospevovať tvoju moc. 
Verš: 	Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. 

Požehnanie so sviecou a s kadideľnicou  Kňaz: Svetlo Kristovo osvecuje všetkých. 

Čítanie z knihy Prísloví 3,19-34
Moja modlitba ... a ďalšie pokračovanie liturgie vopredposvätených darov


SOBOTA PRED PRVOU PÔSTNOU NEDEĽOU

Veľká večiereň

Na Pane, ja volám: stichiry na 10 (6  cyklického nedeľného hlasu + 4 Triodia)
6. hlas (podoben „Vse otloživše“):
	Pane, proroci - inšpirovaní tvojím Duchom predpovedali, - že Ty hoci si večný a nepochopiteľný, - hoci si pred Dennicou z lona beztelesného Otca nehmotne zažiaril, - že sa staneš malým 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, - slovom ťa zvestovali a ctili skutkami, - preto obsiahli život bez konca. - Oni si nedovolili uprednostniť stvorenie, - klaňať sa mu namiesto Pána Stvoriteľa, - ale anjelsky sa odvrátili od tohto sveta celého - a stotožnili sa s tvojím utrpením, - ktoré predpovedali. - Na ich prosby, jediný Mnohomilostivý, -- dovoľ nám bez hany dobehnúť do cieľa sebazáporu.
	Tvoju božskú prirodzenosť - 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 - ako nanajvýš vzácny šperk - prijala ctihodné a sväté ikony - Krista Spasiteľa, Božej Matky a všetkých svätých, - to sú najjagavejšie piliere, - ktoré ju rozjasňujú a napĺňajú 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 priodieva 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, ktorému 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: Dogmatik cyklického hlasu

Litijné stichiry (po zvyčajných samohlasných stichirách svätému daného monastiera):
Sláva:	2. hlas:
	Radujte sa, ctihodní proroci, - vy ste zastávali Pánov zákon dôsledne - a stali ste sa neodchylnými stĺpmi viery, - vo vás vidíme sprostredkovateľov Kristovho Nového zákona, - i po svojom presídlení do neba - vyprosujte mier svetu – a našim dušiam spasenie.
I teraz:	Celú svoju nádej - skladám, Božia Matka, do teba: -- ochráň ma svojím príkrovom.

Veršové strofy cyklického hlasu
Sláva: 2. hlas:
	Keďže sme pokročili od nezbožnosti k správnej zbožnosti - a osvietilo nás svetlo poznania, - tlieskajme a hrajme, - predostrime Bohu chvály a vďaky, - úctivo sa pokloňme pre 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. - Prosíme ťa cez tvoju nepoškvrnenú Matku a cez svätých: -- Daruj nám, Kriste Bože, veľké milosrdenstvo.
I teraz: 2. hlas (nedeľného cyklu)
	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.


STREDA DRUHÉHO TÝŽDŇA (= PO 1. PôSTNEJ NEDELI)

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: stichiry na 10	(6 z Triodia, 4 z Miney svätému nasledujúceho dňa)
	Samohlasen 1. hlasu: 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.	2 x
	Mučeničník 1. hlasu (podoben Vsechvaľnii mučenici:): 	Najchýrečnejší 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.
Stichiry 3. hlasu (od Jozefa Hymnografa, podoben Velija mučenik tvojich:
	Na prosby tvojich božských apoštolov, Pane, - dožič nám dobre zavŕšiť 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 príhovor svojich apoštolov.
	Stichira 6. hlasu (podoben Vse otloživše: dielo Teodora Studitu): 	Kristovi apoštoli, - vy ste svetlá obyvateľom zeme, - vy ste poklady bohatšie ako celý svet, - poklady obsahujúce veľmúdrosť poznania nášho Boha. - Zbavte pokušení tých, čo vás ospevujú, - lebo veľa 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. 
4 stichiry z Miney svätému, Sláva: I teraz: Bohorodičník.

Svetlo tiché:
Prokimen 6. hlasu (nápev tropára) Ž 31,11 a 1
	Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte.
Verš: 	Blažení, ktorým sa odpustili neprávosti.

Čítanie z knihy Genesis 4,15-26
Prokimen 1. hlasu (nápev tropára)	Ž 32,22 a 2
	Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, - ako dúfame v teba.
Verš: 	Plesajte, spravodliví, v Pánovi, - statočným sluší spievať pieseň chvály.

Požehnanie so sviecou a kadidelnicou - Kňaz: Svetlo Kristovo osvecuje všetkých.

Čítanie  z knihy Prísloví 5,15-23 a 6,1-3
Moja modlitba ... a pokračovanie liturgie vopredposvätených.



PIATOK  DRUHÉHO TÝŽDŇA (= PO 1. NEDELI)

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: stichiry na 10 (1 z triodia, 4 martyriká, 4 svätému zajtrajšieho dňa)
	4. hlas: Teraz je veľmi vhodný čas, - teraz je deň spásy, - V svojom nesmiernom milosrdenstve, Pane, ujmi sa mojej duše - a zmierni ťarchu mojich neprávostí, -- ty jediný Priateľ človeka.  (2 x)
Nasledujú 4 martyriká z príslušného hlasu týždňa
Po martyrikách stichiry svätca (zajtrajšieho) dňa z Miney
	Sláva: nekrosimon - zádušník z hlasu martyrík
	I teraz: Bohorodičník z hlasu martyrík	

Svetlo tiché

1. prokimen 5. hlas (tropárový) Ž 39,12 a1-2
	Tvoje milosrdenstvo, Pane, a tvoja pravda - nech mi vždy pomáhajú.
Verš: 	Čakal som, čakal na Pána, a on sa ku mne sklonil. 
Čítanie  z knihy Genesis 5,32 - 6,1-8

2. prokimen 6. hlas (tropárový)  Ž 40, 5 a 2
	Volám, Pane: Zmiluj sa nado mnou, - uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe. 
Verš: 	Blažený, kto pamätá na bedára, v deň nešťastia ho vyslobodí Pán. 

Požehnanie so sviecou a kadidlom 
Čítanie z knihy Prísloví 6,20-35 a 7,1-2
Moja modlitba... a ďalšie pokračovanie liturgie vopredposvätených



PONDELOK TRETIEHO TÝŽDŇA (= PO 2. PÔSTNEJ NEDELI) 

Večiereň

Na Pane, ja volám: stichiry na 6, 3 z triodia:
Stichiry Jozefa Hymnografa, hl. 1. (podoben Vsechvaľniji mučenicy):
	Po pôste duše zatúžme, - ktorý v súčinnosti s Duchom – aj najťažšie vášne umára – a dáva silu konať skutky nábožné, - našu myseľ k nebu opäť upriamuje – a odpustenie toho, v čom sme sa prehrešili, - sprostredkúva ako dar // od Boha milosrdného. 
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.        
Stichira Teodorova, hl. 3.:
	Poďte všetci s cimbalmi a spevom žalmov, – hlasito privítajme vznešenú zdržanlivosť, - v nej totiž hada arcizloducha duchovne rozmliaždime. – Preto smelo oslovme Krista: – „Dopraj nám, Spasiteľ, aby sme bez odsúdenia hľadeli – na tvoj presvätý kríž a jemu sa klaňali, // sláviac sviatok spevom žalmov a hymnov.      
3 stichiry svätým nasledujúceho dňa, Sláva: I teraz: Bohorodičník

Prokimen hl. 4 (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 rozprávali.
Čítanie: Gn 6,9-22 

Prokimen hl. 6 (Ž 44,18+1a):
	Na tvoje meno budem pamätať – vo všetkých pokoleniach.
Verš: Moje srdce prekypuje krásnymi slovami.
Čítanie: Prísl 8,1-21

Veršové strofy, 2. hl.:
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.   Dvakrát.
Svätí mučeníci sa za nás prihovárajú - a ospevujú Krista, - tým sa každé naše blúdenie končí, -- vierou sa zachraňuje ľudský rod.
Bohorodičník Sláva: I teraz:
	Z tvojich útrob panenských – zažiarilo svetlo celému svetu: - Slovo skrze slovo. – Jeho pros vznešená Presvätá Panna – aby naše duše vytrhol // z osídiel nepriateľa.



STREDA TRETIEHO TÝŽDŇA (= PO 2. PôSTNEJ NEDELI)

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: stichiry na 10
	Samohlasen 4. hlasu:	Márnotratne som vyplytval bohatstvo po otcovi - a ostal som opustený, - býval som v kraji naničhodníkov, - svojou hlúposťou som sa stal podobným nerozumnému dobytku, - obral som sa celkom o Božiu milosť. - Preto som sa vrátil a prosím teba, svojho milosrdného a súcitného Otca: - Zhrešil som, Bože, prijmi ma ako kajúcnika – a zmiluj sa nado mnou.	(2 x)
	Mučeničník 4. hlasu:	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.
Stichiry 6. hlasu (podoben Vse otloživše: dielo Jozefa Hymnografa):
	Lúče slnka duchovného: - tak ste zažiarili, apoštoli, priami Boží svedkovia. - Vyproste aj našim dušiam osvietenie, - zbavte nás chmúrnej temravy vášní, - vyproste, aby sme uzreli deň spasenia, - aby sme si očistili srdcia úpenlivými prosbami, - potom čo ich Zlý doráňal. - Ako vierou zachránení vás chceme stále uctievať, - 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 šľachtených, - hľa, odel som sa do nehanebných 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 milovali.
Stichira 6. hlasu (podoben Odesnuju Spasa: dielo Teodora Studitu):
	Spasiteľovi apoštoli, - vy ste svetlá celého sveta, - zveľaďovatelia a ochrancovia Božej slávy, - rozprávači o nebi, - ozdobení hviezdami zázrakov - i divmi úžasných uzdravení, - neustále prednášajte Pánovi prosby za nás - ako vôňu lahodnú, - aby prijal naše modlitby - a dožičil nám všetkým hľadieť na životodarný Kríž, - úctivo s bázňou ho pobozkať. - Pri poklone tvojmu Krížu, Spasiteľ, - zošli nám svoje zľutovanie, -- lebo ty miluješ človeka.
4 stichiry z Miney + Sláva: I teraz  Bohorodičník 

Svetlo tiché
Prokimen 4. hlasu (tropárový nápev) Ž 51,10 a 3
	Úfam v Božie zľutovanie - navždy a naveky.
Verš: 	Prečo sa vystatuje zlobou ten, kto má moc?

Čítanie z knihy Genesis 7,6-9
Prokimen 4. hlasu (tropárový nápev) Ž 52,7b a 2
 	Vtedy Pán skoncuje  so zajatím svojho ľudu.
Verš: 	Blázon si v srdci povedal: “Boha niet!”

Požehnanie so sviecou a kadidlom
Čítanie  z knihy Prísloví 9,12-18
Moja modlitba ...	a pokračovanie liturgie vopredposvätených.



PIATOK TRETIEHO TÝŽDŇA (= PO 2. PôSTNEJ NEDELI)

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: stichiry na 10 (1 z Triodia, 4 martyriká, 4 svätým z Miney)
	7. hlas: Ako márnotratný syn som sa, Pane, odvrátil od tvojej priazne, - keď som však premrhal bohatstvo zo štedrosti tvojej, - rozhodol som sa opäť bežať k tebe, Milosrdný, - a hlasito ťa prosiť: -- “Zhrešil som, Bože, zmiluj sa nado mnou.	(2 x)
Nasledujú 4 martyriká z príslušného hlasu týždňa	
Po martyrikách stichiry svätých nasledujúceho dňa (1. stichira 2 x)
	Sláva: Nekrosimon - Zádušník z hlasu martyrík
	I teraz: Bohorodičník z hlasu martyrík

Svetlo tiché
1. prokimen 4.hlasu (tropárový nápev) Ž 59, 12 b + 3a
	Pomôž nám dostať sa z útlaku, - pretože ľudská pomoc nestačí.
Verš: 	Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal.

Čítanie  z knihy Genesis 8, 4-21
2. prokimen 6. hlasu (tropárový nápev) Ž 60, 2 + 9
	Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu, - všimni si moju modlitbu. 
Verš:	Tak budem ospevovať tvoje meno naveky.	

Požehnanie so sviecou a kadidlom
Čítanie  z knihy Prísloví 10,31 - 11,12
Moja modlitba...  a pokračovanie liturgie vopred posvätených



TRETIA PÔSTNA NEDEĽA - KRÍŽOVÁ

Veľká večiereň

Na Pane, ja volám: stichiry na 10
…
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. - Pozri 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:  	Dogmatik cyklického nedeľného hlasu

Pri veršových strofách z cyklického nedeľného hlasu
Sláva: I teraz: 4. hlas:
	Ty si bol, Pane, spojencom mierneho Dávida - a pomohol si mu zdolať cudzieho votrelca. - Aj našim verným vládcom stoj po boku, - zbraňou Kríža zraz našich nepriateľov. - Ukáž, Milosrdný, na nás svoju dávnu dobrotivosť, - nech pochopia aj oni, že ty si Boh, - nám, v teba dúfajúcim, dožič víťazstvo. - Na zvyčajný príhovor tvojej Matky Prečistej, // daruj nám veľké milosrdenstvo.          

Utiereň

Kánon cyklického hlasu + Katabáza kánona 1. hlasu: 
	Najbožskejší Mojžiš vytvoril vzor – pre tvoj Kríž dávno v červenom mori, - keď cezeň prevádzal Izrael – a preťal vodu palicou jeho vody,- vtedy ti zaspieval pieseň exodu, Kriste Bože.  

Exapostilarion:
	Hľadiac dnes na Kristov Kríž – vystavený a úctyhodný, – klaňajme sa mu a verne sa veseľme, - vrúcne ho bozkajme, - prosme na ňom dobrovoľne Ukrižovaného: - Urob nás všetkých, Pane, hodnými  - pokloniť sa tvojmu ctihodnému Krížu – a dožiť sa bez odsúdenia tvojho Vzkriesenia.
Sláva: I teraz: [Bohorodičník] Drevu, na ktorom, Najvznešenejšia, – vystrel tvoj Syn svoje dlane, aby boli za nás pribité, – teraz sa úctivo klaniame. – Daj, aby sme získali pokoj a dožili sa najväčšej úcty hodných Strastí,- ktoré priniesli záchranu celému svetu, - aby sme sa mohli pokloniť svetlonosnému dňu Paschy, - ktorá nesie meno Pánovo a obšťastňuje svet. 

Chvály 4 cyklického hlasu + 4 nedele: (Podoben: Jako dobľa)
	Rozozvučme hlasy a v hymnoch zvelebujme * úctyhodný Kríž, ktorý bozkávame,* a oslovme ho: „Kríž najctihodnejší, - posväť nás, dušu i telo, svojou mocou * a v každom ohrození zo strany protivníkov * zachovaj nezranených // tých, ktorí sa ti zbožne klaňajú.
	Príďte čerpať z nevyčerpateľných vôd,* ktoré vďaka milosti Kríža pritekajú,* hľa, sväté drevo vidíme ležať pred sebou* ako prameň chariziem,* zvlažené Krvou a Vodou vládcu všehomíra,* ktorý na ňom bol dobrovoľne dal povýšený // a povýšil nás ľudí smrteľných.
Verš:	Velebte Pána, nášho Boha, a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
	Pilier Cirkvi, kráľov posila,* mníchov hrdosť a záchrana* si ty, Kríž najctihodnejší!* Preto dnes si pri tvojej poklone osvecujeme srdcia i duše* vďaka Božej milosti* toho, ktorý sa na teba dal pribiť,* čím zmietol moc Úskočníka // a kliatbu odstránil.
Verš:	Boh je náš večný kráľ, priprav nám spásu uprostred zeme. 
Opakujeme 1. stichiru Rozozvučme hlasy:
Sláva: 8. hlas: Vo svojom milosrdenstve* všetkých naučil Pán podobenstvom,* ako sa treba varovať farizejskej namyslenosti* a viac, ako sa patrí, si o sebe nemyslieť, * stal sa vzorom a príkladom pokory,* v ukrižovaní a smrti sám seba ničím urobil.* Preto ďakujme a s mýtnikom hovorme:* Trpel si za nás, hoci si ostal Bohom bezstrastným,* vysloboď nás zo strastí // a zachráň naše duše.
I teraz: 2. hlas: Preblahoslavená si ... 

Veľké slávoslovie. Kňaz vynáša sv. kríž a pred kráľovskými dverami povie: Premúdrosť! Stojme úctivo! Tropár: Spas ľud svoj: Po uložení kríža na tetrapod: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca: Nasleduje poklona a spievajú sa stichiry poklony.


Večiereň v nedeľu večer

Spievame na 10 stichír = 4 cyklického hlasu + 3 nasledujúce + 3 zajtrajším svätým
Stichiry Krížovej nedele večer
8. hlas (Podoben Hospodi, ašče i na suďišči:) 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 veľkom zľutovaní - zotri ich, Ľútostivý, - urob ma hodným v čistote srdca na tvoj Kríž hľadieť – a v nadchádzajúcom týždni odriekania 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 vyobrazenie 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. 

Veršové strofy. 8. hlas:
	Pozdvihnúť svoj zrak k nebesám – neodvažujem sa ja úbohý, - 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.      
Mučeničník: Pánovi mučeníci, - vy každé miesto posväcujete, - každú chorobu uzdravujete, - aj teraz sa prihovorte, prosíme, // aby sa naše duše zbavili úkladov Nepriateľa.
Sláva: I teraz [Bohorodičník] Nebesia ťa ospevujú,* Milostiplná, panenská Nevesta,* a aj my oslavujeme tvoje materstvo,* ktoré sa vymyká ľudskému poznaniu.* Bohorodička, zastaň sa nás, // aby naše duše dosiahli spásu.  


UTOROK ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA (= PO 3. PôSTNEJ NEDELI)

Večiereň

Na Pane, ja volám 6 stichír
6. hlas (Podoben: Vsju otloživše:)	Uprostred zeme* zo súcitu Kríž a muky podstúpiac,* všetkých si z vášní vyslobodil a vykúpenie daroval.* Stred veľkého pôstu je dnešný deň,* preto sa poďme krížu pokloniť* a radostne ho bozkajme.* Aby sme osvietení božskými cnosťami* všetci boli uznaní za hodných* uvidieť tvoje utrpenie a životodarné Vzkriesenie, // Božie Slovo, jediný nekonečne milosrdný.
	Na kríži rozpätý* zomrel si, Pane, veľmi trpezlivý,* teba kopijou prebodli,* tebe žlč piť dávali,* hoci si pánom nad vodami 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.   
1. hlas (Podoben: Drevle Moyseju:) 	Ten kríž, čo kedysi 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: Dal jesi znamenie:) Poďte, pokloňme sa* vyslancovi nášho života,* krížu nášho Boha Krista,* lebo on ním smrť doráňal* a vzkriesenie nám, hoci hriešnym, jasne obnovil.* Svojmu osloboditeľovi volajme:* „Ty, ktorý si za nás trpel 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 Ukrižovanému: „Spasiteľ, učiň nás hodnými, // aby sme sa poklonili svetlu tvojho Zmŕtvychvstania. 
Sláva: I teraz. 6. 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 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. 
[Minea sa vynecháva, kánon svätého sa hovorí na povečerí.]
Prokimen 6. hl. Ž 67, v. 5
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte.
Verš: Pripravte cestu tomu, ktorý sa vznáša nad západom: jeho meno je Pán. 
Čítanie Gn 9, 8-17 

Prokimen 6. hl. Ž 68, v. 19 + 33
Príď ku mne a zachráň ma, so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď.
Verš: Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia.
Čítanie Prísl 12, 8-22 

Veršové strofy
3. hlas: Mýtnika prekonávam svojimi pokleskami,* ale nie horlivosťou v pokání.* Farizejovi sa nevyrovnám dobrými skutkami,* zato napodobňujem jeho povýšenosť.* Ale ty , Kriste Bože, svojou nesmiernou poníženosťou* na kríži si pýchu diabla znivočil.* Tak prvú zlobu ako posledné zúfalstvo* vezmi z môjho dosahu,* užitočnú ochotu ich obidvoch // upevni v mojej duši a zachráň ma. (2 x)  
Mučeničník:	Kristovi proroci, apoštoli a mučeníci* naučili sa ospevovať jednopodstatnú Trojicu,*tým osvietili národy blúdiace v temnotách, // ľudských synov urobili spoločníkmi anjelov.
Sláva: I teraz 5. hlas [samohlasen]: Keď videlo všetko tvorstvo* teba visieť nahého na kríži,* Tvorcu a Zakladateľa 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. 


STREDA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA (= PO 3. PôSTNEJ NEDELI)

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: stichiry na 10
	Samohlasná stichira 4. hlasu: Pôst, ten dobier vyslanec, - teraz nás voviedol do svojho stredu. - V predchádzajúcich dňoch nám tak ulahodil, - v nasledujúcich 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 podstúpil 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.
	5. hlas: Tí, čo v skrytosti pestujú čnosti, - očakávajúc duchovnú 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 zdržanlivosť. - Aj my zavŕšme pôst bez zachmúrených tvárí, - v komôrke duše sa modlime, - ustavične volajúc: - Otče náš, ktorý si na nebesiach, - neuveď nás do pokušenia, prosíme, -- ale zbav nás Zlého.
	Mučeničník: Vďaka neochabujúcemu oduševneniu - nezapreli ste Krista, svätí mučeníci, - všetci ste  vydržali rozličné 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 na 1. hlas (podoben Vsechvaľnyji mučenicy:
	Vodou pôstu si všetci duše obmyme, - tak pristúpme k drahocennému a oživujúcemu Pánovmu krížu, - s vierou sa mu klaňajme, - čerpajúc z neho osvietenie, - večnú spásu tým získajme -- a  teraz  pokoj a veľké zľutovanie.
	Ó 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 zdržanlivosti, - aby sme dosiahli cieľ, deň spasenia, -- vďaka tomu sme zachránení.
Stichira 7. hlasu (podoben Dnes bďit Juda:
	Dnes sa pokloňme Pánovmu 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 verným, - ty si zbraň, čo nezlyháva. - Ochráň tých, čo ťa uctievajú bozkom, -- posväcuj ich, o to ťa prosíme.
4 stichiry z Miney svätému
	Sláva: I teraz: 8. hlas: Ten, ktorý je svojou podstatou neprístupný, - 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 znetvorený a dychu zbavený, -       nemáš nič na videnie, nič na obdivovanie. - Ó beda, moje svetlo! - Nevládzem hľadieť na teba zosnutého, - rany mi prenikajú hlboko do vnútra, - mojím srdcom strašný meč preniká. - Tvoje strasti ospevujem, - klaniam sa tvojmu milosrdenstvu. – Zhovievavý Pane, sláva tebe!

Svetlo tiché
Prokimen 4. hlasu (tropárový nápev) Ž 71,18 + 1
	Zvelebený Pán, Boh Izraela, - čo jediný koná zázraky.
Verš: 	Bože, zver svoju moc súdiť Kráľovi.

Čítanie z knihy Genesis 9,18-28 + 10,1
Prokimen 4. hlasu (tropárový nápev) Ž 72,28a + 1
	Pre mňa je slasťou lipnúť k Pánovi.
Verš: 	Aký dobrý je Boh voči Izraelovi, voči tým, čo majú srdce úprimné.

Požehnanie so sviecou a kadidlom
Čítanie z knihy Prísloví 12,23-28 + 13,1-9
Moja modlitba ... a pokračovanie liturgie vopredposvätených darov

ŠTVRTOK ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA (= PO 3.PôSTNEJ NEDELI)

Večiereň

Na Pane ja volám 3 stichiry triodia (autor: Jozef Hymnograf) 4. hlas (Podoben Dal jesi znamenije:)
	Keďže my veriaci* boli sme uznaní za hodných * bozkávať, Pane, tvoj vždyblažený 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 oživujúcim slovom.* Preto ťa v bázni prosím,* oživ, Pane, moju dušu umŕtvenú,* daruj mi precitnutie* a zo zla vykúpenie, | vo svätých dňoch tvojho pôstu, Ľudomilný. 
4. hlas (Podoben Umnaho adamanta:) Keď sme boli uznaní za hodných* na tvoj svätý kríž v radosti hľadieť,* prosíme ťa, Bože náš Spasiteľu,* aby sme sa dožili aj tých bezúhonných strastí,* pôstom utužení,* klaňajúc sa a ospevujúc tvoje ukrižovanie,* kopiju, špongiu a trstinu,* ktorými si sprostredkoval nesmrteľnosť,* priviedol naspäť k dávnej slasti zo života,* lebo si Ľudomilný, | preto ťa teraz radostne oslavujeme.
3 stichiry z miney
Sláva: I teraz (Krížový Bohorodičník cyklického hlasu) 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.

Prokimen 8. hl. [Ž 75, 12 + 2] 
Modlite sa a vzdávajte slávu* Pánovi nášmu Bohu.
Verš: Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké. 
Čítanie z knihy Genesis 10,32 – 11,9

Prokimen 7. hl. [Ž 76, 1 + 2] 
Hlasne volám k Pánovi,* k Bohu volám a on ma počuje. 
Verš: Boha hľadám v deň svojho súženia.
Čítanie z knihy Prísloví 13,19 – 25 + 14,1 – 6

Veršové strofy. 6. hlas:
	Od Pána, ktorý sa ponížil až na smrť na kríži* nauč sa kvôli sebe, moja duša,* poníženosti zo sebavedomia a hrdosti z pokory,* nevyvyšuj sa pre svoje prednosti,* ani neodsudzuj blížneho, seba pokladajúc za spravodlivú,* ako to robil samoľúby farizej.* Radšej v pokornom zmýšľaní* pripomínaj si jedine vlastné priestupky,* volajúc slovami mýtnika:* Bože, buď milostivý mne hriešnemu // a zachráň ma.
Verš [Ž 122,2]: 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. 
	Od Pána, ktorý sa ponížil: (opakujeme)
Verš [Ž 122,3-4]: 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.
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 toho istého hlasu):	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!“


PIATOK ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA (= PO 3.PôSTNEJ NEDELI)

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: stichiry na 10 (2 z Triodia, 4 z martyrík, 4 svätým z Miney)
	7. hlas: Na úroveň dobytka som klesol, - lebo som vášňami zotročil dôstojnosť svojej duše, - a tak nevládzem, Najvyšší, pozdvihnúť zrak k tebe, - ale pri zemi schúlený, Kriste, prosebne volám: -- “Bože, buď mi milostivý a spas ma!”   (2x)
4 martyriká príslušného hlasu týždňa
4 stichiry svätému nasledujúceho dňa (1. stichira 2 x)
	Sláva: Nekrosimon - Zádušník z hlasu martyrík
	I teraz: Bohorodičník z hlasu martyrík

Svetlo tiché
1. prokimen 4. hlasu (tropárový nápev) Ž 79, 2
	Pastier Izraela, počúvaj, - ty, ktorý ako ovcu vedieš Jozefa.
Verš: 	Ty, ktorý tróniš nad cherubínmi, zaskvej sa.
Čítanie  Genezis 12,1-7

2. prokimen 4. hlasu (tropárový nápev) Ž 80, 2+3
	Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha, - jasajte Bohu Jakubovmu.
Verš:	Vezmite harfy, udrite na bubon, na ľúbu harfu a citaru.

Požehnanie so sviecou a s kadidlom
Čítanie  Prísl 14,15-27
Moja modlitba ... a pokračovanie liturgie vopred posvätených 	


ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Večiereň v nedeľu večer

Na 10 stichír = 4 cyklického hlasu + 3 nasledujúce + 3 zajtrajším svätým
Stichiry nedele večer. 3. hlas:
	V tejto chvíli, veriaci, preukážme,* že sme schopní obetovať veľkú námahu kvôli odriekaniu,* aby sme získali slávu najväčšiu,* lebo vďaka zľutovaniu veľkého Boha  sme vykúpení // z pekelného plameňa. 
	Keď sme dosiahli polovicu veľkopôstnej doby,* jasne ukážme počiatok Božej slávy v nás,* úprimne sa ponáhľajme do cieľa,* správajúc sa cnostne, aby sme dosiahli, // 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 klaňať* aj božskému utrpeniu Krista, nášho Boha* a potom sa rýchlo ponáhľať // k úžasnému a svätému Vzkrieseniu.        
Veršové strofy
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.
6. hlas: Adam padol do nástrah zbojníkom,* oklamaný na mysli a poranený na duši,* ležal nahý a nikto si 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: Tvoji mučeníci, Pane, - nezapreli ťa, - neodvrátili sa od tvojich prikázaní. – Na ich príhovor zmiluj sa nad nami.
Bohorodičník: S archanjelom ospevujme veriaci* nebeský palác a bránu skutočne zapečatenú:* Raduj sa, lebo vďaka tebe nám vyrástol* Kristus, Spasiteľ všetkých, Darca života a Boh.* Zvrhni, Vládkyňa, svojou rukou nepoškvrnenou* bezbožných tyranov, našich nepriateľov,* ty si nádej kresťanov.  

UTOROK PIATEHO TÝŽDŇA
(= PO 4. NEDELI PôSTU, PRED VEľKÝM KÁNONOM ANDREJA KRÉTSKEHO) 


Večiereň

Na Pane ja volám stichiry Triódia. 8. hlas (Podoben: Čto vas narečem:  autor: Jozef Hymnograf): 
	Lásku urobme svojím pokrmom,* vášne ovládnime zdržanlivosťou, verní,* a Bohu, ktorý sa pre nás dal zdvihnúť na kríž* a prebodnúť svoj bok kopijou,* usilujme sa svojím životom 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: Pače uma blahich: autor: Teodor Studita):
	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. 
Stichiry z miney
Sláva: I teraz Krížový Bohorodičník

Prokimen 4. hl. [Ž 89, 1 + 2]
Pane, stal si sa nám útočišťom – z pokolenia na pokolenie.
Verš: Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty Bože si od vekov až naveky.
Čítanie Gn 15, 1 -15

Prokimen 4. hl. [Ž 90, 1 + 2]
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva – a v tôni Všemohúceho sa zdržiava.
Verš: Povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja, – v teba mám dôveru, Bože môj.“
Čítanie Prísl 15, 7 -19
Veršové strofy:



STREDA PIATEHO TÝŽDŇA
(= PO 4. NEDELI PôSTU, PRED VEľKÝM KÁNONOM ANDREJA KRÉTSKEHO) 

Liturgia vopredposvätených darov

Kathisma 9. (žalmy 46 až 54), nie 18. ako zvyčajne

Na Pane, ja volám: 30 stichír.
Verš (Ž 140,10): Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel, ale ja nech cez ne prejdem.
	8. hlas: Vo svojich úvahách som upadol medzi zbojníkov, - obrali ma o rozum a strašne doráňali, - dušu mám, ja úbožiak, celú dobitú, - ležím olúpený o cnosti tam na ceste života. - Kňaz ma uvidel, že sa trápim dolámaný, - ako nevyliečiteľnému mi však nevenoval pozornosť. - Levita zasa nebol schopný zniesť srdcelomnú trýzeň, - aj on ma uvidel, no vyhol sa mi 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.
Verš (Ž 141,2): Nahlas volám k Pánovi, nahlas a úpenlivo prosím Pána.
	Opakuje sa predchádzajúca stichira
Verš (Ž 141,3): Nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom súžení.
	Mučeničník: Ak jestvuje dajaká cnosť či sláva, - 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 sluchu, - oni sa pokorili až na smrť, - napodobňujúc tvoje zúboženie. - Na ich prosby zmiluj sa, Bože, nad nami – podľa svojho veľkého milosrdenstva.
Verš (Ž 141,4a): Ja síce klesám na duchu, ale ty poznáš moje chodníky.
	Stichiry 8. hlasu, podoben Hospodi, ašče i na sudišči: dielo Jozefa Hymnografa.
	 Ty, Pane, si vo svojich svätých učeníkoch - ukázal duchovné nebesá, - pre ich sväté poslanie vykúp ma z bied pozemských, - stálou zdržanlivosťou pozdvihni moje úvahy k chápaniu 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 bázni ospevujú, -- tvoju veľkú lásku k ľuďom.
Verš (Ž 141,5a): Pozeral som sa napravo a videl som, že sa ku mne už nikto nepriznáva.
	Stichiry 8. hlasu, podoben Slavnuju i prečistuju: 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 víťazovi Zmŕtvychvstalému.	
	Ďalšie stichiry 4. hlasu, podoben Choťich slezami: v alfabetickom poriadku, dielo Andreja Krétskeho (podľa gréckeho Triodia ide o dielo Simeona Metafrasta čiže Prekladateľa a hlas 3. Grécke Triodion výslovne nepripomína 3 poklony na záver každej stichiry.)
Verš (Ž 141,5b): Nemám už kam sa uchýliť, o môj život nik nestojí.
	A   Celé živobytie som prehajdákal s neviestkami a s mýtnikmi. - Či budem ozaj schopný v starobe sa spamätať z toho, čo som napáchal? - Ó Tvorca všetkého, Lekár chorých! -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!		
Verš (Ž 141,6): Pane, ku tebe volám a hovorím: Ty si moja nádej, môj podiel v krajine žijúcich.
	B   Ochromuje ma ťarcha nedbalosti, - ležím zvalený v špine, - prebodnutý Beliarovou strelou, - na nepoznanie zamorený. - Ty, ktorý sa ujímaš neporiadnych a padnutých vykupuješ! -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 141,7a): Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hrozne zdeptaný.
	G   Bol 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, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 141, 7b): Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú mocnejší ako ja.
	D   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, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 141,8a): Vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť.
	E   Dobrovoľne som hrešil viac ako všetci, - preto som opustený, - ešte aj moja duša stojí proti mne na súde, - mudrovanie tela ma zatemňuje. - Ty, ktorý si svetlom v temnote a vodcom blúdiacich! -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 141, 8b): Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, keď mi priazeň prejavíš.
	Z   “Žiť bude moja duša a chváliť ťa”, - hovoril prorok, - “hľadaj ma, lebo som zblúdená ovca, - do tvojho stáda ma zarátaj.” - Daruj mi čas na pokánie, - aby som k tebe uprostred vzdychov volal: -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 129,1+2): Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, vypočuj môj hlas.
	E   Zhrešil som, zhrešil som, zavrhol som, Kriste, Bože, tvoje príkazy, - buď milostivý voči mne, Dobrodinec, - aby som mohol hľadieť svojím vnútorným zrakom, - z temnoty ujsť a s bázňou ťa osloviť: -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 129,2b): Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.
 	Th   Divé šelmy ma obkľúčili, - vytrhni ma spomedzi nich, Vládca,- veď ty chceš, aby boli spasení všetci, - aby prišli k poznaniu pravdy, - ty si Pôvodca všetkých ľudí, - zachráň ma so všetkými! -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 129,3): Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, Pane, kto obstojí? Ale u teba je odpustenie hriechov.
	I   Neodstrč ma, ale vylieč ma, - môj Dobrodinec, Vykupiteľ a Spasiteľ. - Pozri, ležím pre svoje neprávosti, - znova ma postav, veď si Všemocný, - aby som aj ja zvestoval tvoje skutky, - preto k tebe volám: -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 129,5+6a): Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo; moja duša dúfa v Pána.
	K   Talent 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 aj mohol hlasno volať: -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 129,6b + 7a): Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú na dennicu, nech dúfa Izrael v Pána.
	L   Jazero 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 tú ženu a vylieč moju bolesť. – Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 129,7b + 8): Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
	M   Až 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, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 116,1): Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia.
	N   Prižmúr 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, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (Ž 116,2): Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá na veky.
	X   Meč si pripravil Beliar - a ponáhľal sa uloviť moju skrúšenú dušu, - odcudzil mi, Ľútostivý, svetlo poznania tvojej tváre. - Ty, ktorý si pre svoju silu nezdolateľný, - vytrhni ma z dosahu jeho zbraní. – Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
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.
	O   Celého 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 ničiteľ. – Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš (122,3+4): Zmiluj sa, Bože, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo už máme dosť pohŕdania; lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohŕdania pyšných.
	P   Pobehlica zmáča slzami - tvoje nepoškvrnené a úctyhodné nohy, - všetkých nabádajúc, aby bežali k tebe, - lebo ona dostáva odpustenie svojich priestupkov. - Jej vieru poskytni aj mne, Spasiteľ, - budem k tebe volať: -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
	R   Od bahna moju dušu očisť - ty, ktorý si sa kvôli mne stal chudobným i nemluvňaťom v tele, - kvapku svojho milosrdenstva si zoslal, Kriste, - mne slabému a zdrvenému, - umy ma od bahna, vylieč ma od neduhov. – Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
	S   Urob, Vládca, pevnou moju dušu, - aby sa vždy k tebe ponáhľala 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, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
	T   Ježišu, Spasiteľu a Bože milosrdný, - staň sa nám nezboriteľnou hradbou, - lebo sme vo svojich činoch upadli do podvodníckych nespôsobov, - Dobrodinec, znova postav svoje stvorenie, - uzavri s nami zmier, ó Ľútostivý. – Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
	Y   Márnotratným synom som sa stal, - bohatstvo som premrhal, - teraz ma hlad morí. - Pod tvoju strechu sa utiekam, - prijmi ma, dobrý Otče, ako si prijal tamtoho, - sprav ma hodným byť pri tvojom stole a k tebe volať: -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
	F   Pomocou závisti vyhnal arcizloduch - prvostvoreného človeka z raja, - no lotor na kríži slovami “Spomeň si na mňa” raj znova získal. - Aj ja teraz s vierou a bázňou - volám k tebe “Spomeň si na mňa”. – Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
	Ch   Vystri ku mne ruku ako k Petrovi - a z priepasti ma vyveď, Bože, - daruj mi milosť a zľutovanie - na príhovor Nepoškvrnenej Matky, - ktorá ťa bez semena zrodila, -  i na príhovor všetkých tvojich svätých. – Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
	Ps   Baránok, 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, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
	O   Ó aké nevýslovné je tvoje milosrdenstvo, - predobrý trpezlivý Pane! - Ó bezhriešny a ľútostivý, - nezavrhni ma spred svojej tváre, - aby som sa aj ja smel radovať, - a vďačne spievajúc žalmy, k tebe volať: -- Pane, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!
	Bohorodičník	Sláva: I teraz: 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, prv než celkom zahyniem, zachráň ma!

Svetlo tiché
Prokimen 4. hlasu (tropárový nápev) Ž 93,1+2
	Bože odplaty, Pane, - Bože odplaty, zjav sa.
Verš: 	Povstaň ty, ktorý súdiš zem, odplať pyšným, čo si zaslúžili.

Čítanie z knihy Genesis 17,1-9
Prokimen 4. hlasu (tropárový nápev; podľa gréckeho triodia 8. hlas) Ž 95,1+2
	Spievajte Pánovi pieseň novú, - spievaj Pánovi, celá zem!
Verš: 	Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

Požehnanie so sviecou a kadidlom
Čítanie z knihy Prísloví 15,20-33 + 16,1-9
Moja modlitba ... a  pokračovanie liturgie vopredposvätených darov



PIATOK PIATEHO TÝŽDŇA čiže PRED AKATISTOVOU SOBOTOU 

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám:  10 veršov (1 Triodia, 1 martyrikon, 3 akatistovej soboty)
	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 zbojníkov, - za milosť udeleného synovstva ťa obrali o šaty, - doráňaný si ležal ako bezduchý. - Kňaz šiel tadiaľ, videl bezvládne telo, no nezastal, - levita sa odvrátil s odporom a minul ťa. - Ale ty, Pane, nevysvetliteľne vtelený, - prúdy spásy zo svojho boku, - z ktorého vytiekla krv a voda, - ako olej nakvapkaj, Kriste Bože, do mojich rán, - zovri ich jazvy osamotenosťou, - do nebeského zboru ma pripočítaj, -- lebo si Milosrdný.
	Mučeničník 6. hlasu: 	Tvoji mučeníci, Pane, - nezapreli ťa, - neodvrátili sa od tvojich prikázaní. – Na ich príhovor zmiluj sa nad nami.
Bohorodičke podoben 6. hl. Vsiu otloživše: spievame súvisle 2 x a 1. stichiru potom 3. x
	Služobnica Pánova, - zastal pri tebe Gabriel - a odhalil ti zámer odveký, - pozdravil ťa a povedal: - “Raduj sa, zem panenská. - Raduj sa, ker nespáliteľný. - Raduj sa, hlbina nepreniknuteľná. - Raduj sa, most vedúci do nebies, - rebrík, ktorý Jakub uvidel. - Raduj sa, Božia nádoba plná many. - Raduj sa, vyslobodenie z prekliatia. - Raduj sa, Adamova modlitba. – Pán s tebou.”
	Deva nepoškvrnená - takto odpovedala archanjelovi: - “Ako človek vyzeráš, - no hovoríš čosi, čo presahuje moc človeka. - 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, - tým miestom posvätenia, - patriacim Pánovi, ktorý vystupuje nad cherubov? - Len ma nezavádzaj a neklam! - Ja sa slastiam neoddávam, - mňa sa manželstvo nedotklo. – Ako teda môžem porodiť dieťa?”
	“Kde chce Boh zasiahnuť, - tam sa podrobí poriadok prírody,” - vraví posol netelesný, - “On vie vykonať veci, čo presahujú 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 Bohočlovečenstvo.”
	Sláva: I teraz	2. hlas (dielo Teofanovo): Dnes sa odhaľuje tajomstvo 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 stvorenstvo, nech plesá príroda. - Pozrite, Archanjel stojí pokorne pred Pannou, - prináša pozdrav “Raduj sa!”, pravý protiklad zármutku. – Za veľkú milosť vtelenia sláva tebe, Bože náš.

Svetlo tiché
1. prokimen 4. hlasu (tropárový nápev) Ž 102, 8+1
	Milostivý a milosrdný je Pán, - zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Verš: 	Dobroreč, moja duša, Pánovi - a celé moje vnútro jeho menu svätému. 

Čítanie z knihy Genesis 22,1-18
 2. prokimen  4. hlasu (tropárový nápev) Ž 103, 24+1
	Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! - Všetko si múdro urobil.  
Verš:	Dobroreč, moja duša, Pánovi! - Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Požehnanie so sviecou a kadidlom
Čítanie  z knihy Prísloví 17,7-28 a 18,1-5
Moja modlitba ... a pokračovanie liturgie vopredposvätených darov.



STREDA ŠIESTEHO TÝŽDŇA (= PO 5. PôSTNEJ NEDELI)

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: stichiry na 10
	Samohlasná stichira 5. hlasu: Bohatý som na vášne, - obliekam si zvodný odev pokrytectva, - užívam si neviazane medzi podliakmi, - dávam najavo bezhraničnú bezcitnosť, - nevšímam si nabádanie rozumu, -  bol som vrhnutý pred bránu pokánia, - mučí ma hlad po čomsi dobrom, - 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 nehasnúcom ohni, - ale daj mi bývať v lone patriarchu Abraháma, -- lebo ty miluješ človeka.	2 x
	Mučeničník 5.hlasu: Vďaka neochabujúcemu oduševneniu - nezapreli ste Krista, svätí mučeníci, - všetci ste vydržali rozličné 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 podobné 5. hlasu Radujsia postnikom: dielo Jozefa Hymnografa:
	Cez Jordán si, Ježišu, telesne prešiel - a povedal si tým, čo s tebou chodili: - 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 narodil 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, veriaci, Máriu a Martu, - k Pánovi vyšlime nábožné skutky ako svojich vyslancov, - aby pri svojom príchode - 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.
Stichira 6. hlasu (podoben Hospoďi na hrobi: dielo Teodora Studitu:
	Dva dni už Lazár spočíva v hrobe, - hľadí na tých, čo od počiatku vekov zomreli, - vidí tam čudné hrôzy, davy nespočetné, - ktoré drží vládca podsvetia vo svojich putách. - Preto jeho sestry horko nariekajú, - keď sa dívajú na jeho hrob, - Kristus však prichádza svojmu priateľovi vrátiť život  - a dosiahnuť dokonalý súlad všetkých v jednote. - Požehnaný si, Pane, -- zmiluj sa nad nami.
4 stichiry z Miney svätému
	Sláva: I teraz: Bohorodičník

Svetlo tiché
Prokimen 4. hlasu (tropárový nápev)  Ž 114,9+1
	Pred tvárou Pána budem vítaný - v krajine žijúcich.
Verš:	Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas.

Čítanie z knihy Genesis 43,26-31 a 45,1-16
Prokimen 4. hlasu (tropárový nápev)  Ž 115,9+1
	Splním svoje sľuby Pánovi - pred všetkým jeho ľudom.
Verš:	Dôveroval som, aj keď som povedal: Som veľmi pokorený.

Požehnanie so sviecou a kadidlom
Čítanie z knihy Prísloví 21,23-31 a 22,1-4
Moja modlitba ... a pokračovanie liturgie vopredposvätených darov



ŠTVRTOK ŠIESTEHO TÝŽDŇA (= PO 5. PôSTNEJ NEDELI)

Večiereň

Na Pane, ja volám: 3 stichiry z triodia + 3 stichiry z miney
4. hlas (podoben „Zvannyj svyše“; dielo Jozefa Hymnografa)
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 rozumu, – 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: – Požehnaný, ktorý prichádza – zachrániť ľudstvo mukami kríža – a darovať všetkým život bez útrap – pre svoju dobrotu. 
8. hlas (podoben: „Ježe vo Edemi“; dielo Teodorovo)
	Serafi na výsostiach – 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, – Jeruzalem 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 ospevujme moc, – tvojej dobroty, Kriste. 
Stichiry svätým z miney
Sláva: i teraz Bohorodičník krížový; cyklického hlasu

Svetlo tiché
Prokimen hl. 4 [Ž 119,1-2]:
	K Pánovi som volal vo svojom súžení – a on ma vyslyšal.
Verš: 	Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.  
Čítanie: Gn 46,1-16

Prokimen hl. 4 [Ž 120,7 a 1]:
	Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého, - Pán ti bude chrániť život.
Verš: 	Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Čítanie: Prísl 23, 15 – 35 a 24, 1-5.

Veršové strofy: 
8. hlas: 	Boháčovho bezcitného správania – a nežičlivého zmýšľania zbav ma, Kriste Bože, – veď ty si nás svojím krížom z hriechov očistil. – Pozdvihni ma ako toho, kto horlivo napodobňuje – vďačnú trpezlivosť chudobného Lazára, – od lona patriarchu Abraháma ma nevylúč, – pre svoje veľké zľutovanie. 	(2 x)
Mučeničník: 	Pánovi mučeníci, - vy každé miesto posväcujete, - každú chorobu uzdravujete, - aj teraz sa prihovorte, prosíme, -- aby sa naše duše zbavili úkladov Nepriateľa.
Sláva: I teraz: Krížový Bohorodičník 
Ó div neuveriteľný! – Ó tajomstvo nevídané. – Ó skutok neslýchaný! – Vravela Panna, keď ťa videla na kríži – visieť medzi dvoma zločincami – teba, ktorého udivujúco porodila bez bolesti. – Plakala a volala: – beda mi, dieťa najmilšie, – akože ťa krutý a nevďačný národ pribil na kríž?



PIATOK ŠIESTEHO TÝŽDŇA čiže PRED LAZÁROVOU SOBOTOU

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: 10 veršov 
	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 starostlivosť o nás, - spievajúc jednomyseľne: -- “Sláva tebe, Pane!”  (2 x)
	Martyrikon, 8. hlas: Pánovi mučeníci, - 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, 886-912)
	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. 	(2 x)
	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 prežíval záplavu radosti - a z úst všetkých verejne v súzvučnom zbore zaznievalo: -- “Dobrorečíme ti, Spasiteľ, zmiluj sa nad nami.”   (2 x)
	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 tvojej moci je všetko, Vládca Kráľ všetkého, - preto svojim služobníkom ráč darovať – uzmierenie a veľké zmilovanie.
	Pane, chcel si, aby tvoji učeníci uverili v tvoje zmŕtvychvstanie, - 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 prirodzenosti 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 spánku, - 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, - pozdravme: “Raduj sa, Betánia, Lazárova otčina! - Radujte sa, Mária  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 paliem a olivy, - uvidíme deti, ktorým budú závidieť otcovia, - ony ti budú spievať na oslavu: -- Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela.

Svetlo tiché
1. prokimen  6. hlasu (tropárový nápev) Ž 123, 8 a1
	Naša pomoc v Pánovom mene, - ktorý stvoril nebo i zem.
Verš: 	Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael

Čítanie z knihy Genesis 49,33 - 50,1-26
2.prokimen  4. hlasu 	(tropárový nápev) Ž 124, 1 a 3
	Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion, - nehýbe sa, trvá na veky.
Verš:	Veď žezlo ničomníka nedoľahne na údel spravodlivých.

Požehnanie so sviecou a s kadidlom
Čítanie z knihy Prísloví 31, 8-13
Moja modlitba ...  pokračovanie v liturgii vopredposvätených darov



KVETNÁ NEDEĽA 

Veľká večiereň v sobotu večer

Kathisma 
Na Pane, ja volám stichiry na 10 veršov; 6. hlas
	Dnes nás zhromaždila milosť Svätého Ducha, – preto všetci berieme tvoj Kríž a voláme: – Požehnaný, ktorý prichádza – v mene Pánovom. // Hosana, na výsostiach.  [2 x]
	Ten, ktorý má za prestol nebesia – a za podnožku mu slúži zem, – Slovo Boha Otca a Syn spoluvečný, – dnes na biednom osliatku pokorne vstúpil do Betánie, – preto mu židovské deti vyšli v ústrety, – s ratolesťami v rukách ho pozdravovali: – Hosanna na výsostiach, // požehnaný prichádzajúci Kráľ Izraela.  [2 x]
	Poďme 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, spievajte chválospev: – Hosanna na výsostiach, // požehnaný prichádzajúci Kráľ Izraela.  [2 x]
	Ako predobraz svojho úžasného zmŕtvychvstania – svojím 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.  [2 x]
	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 a pánovi domu povedzte. – Učiteľ ti odkazuje: – U teba budem jesť Baránka // so svojimi učeníkmi.	[2 x]
Sláva: I teraz: Dnes nás zhromaždila… (prvá stichira)

Svetlo tiché + Prokimen + čítania 
Gen 49,1-2 a 8-12; Sofoniáš 3,14 – 19; Zachariáš 9,9 – 15a.

Litijné stichiry: 
1. hlas  	Duch presvätý, ktorý si naučil – apoštolov rozprávať cudzími jazykmi, – ty si aj deti hebrejské – podnietil, aby vo svojej nevinnosti volali: – Hosanna na výsostiach, // požehnaný prichádzajúci Kráľ Izraela.
2. hlas  	Keď si, Pane, vchádzal do Svätého Mesta, – sediac na žriebäti, ponáhľal si sa na Strasť, – aby si naplnil Zákon a Prorokov, – 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 konať Pascha, – prišiel Ježiš do Betánie, - aby z hrobu vyvolal po štyroch dňoch Lazára – a vopred zvestoval svoje zmŕtvychvstanie, – 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 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!“
Zvyčajné modlitby v predsieni

Veršové strofy, 8. 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! – Požehnaný si, ktorý máš plnosť zľutovania. // Zmiluj sa nad nami.
Verš: Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu. 	 
	Dnes Spasiteľ do mesta Jeruzalema – prišiel, aby Písma naplnil. – 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! – Požehnaný si, ktorý máš plnosť zľutovania. // Zmiluj sa nad nami.   
Verš: 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 ospevovali, 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 stichira)

Tropár 1. hlas:  Už pred tvojím utrpením, Kriste Bože, - dokázal 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 prichádza v mene Pánovom. [2 x] 
Iný tropár, 4. hlas:	Keď sme s tebou zomreli a boli pochovaní krstom, Kriste, Bože náš, – stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľného života. – Ospevujeme ťa a voláme: – Hosanna na výsostiach. – Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 



VEĽKÝ PONDELOK

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám:  10 veršov (každá stichira sa spieva 2 x)
	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 slastiam 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.
	5. hlas: Dospeli sme, veriaci, ku spásnemu utrpeniu Boha Krista, - oslávme jeho veľkú trpezlivosť, - aby vo svojej milosrdnej láske - vzkriesil aj nás umŕtvených voči hriechu, -- lebo je dobrý a miluje človeka. 
	Pane, neopísateľné tajomstvo tvojho plánu spásy - bolo nad chápavosť matky synov Zebedejových, - preto ťa prosila, aby si jej deťom daroval pocty časného kráľovstva, - ale namiesto 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.”
	Pane, keď si vychovával svojich učeníkov, - ukladal si im, aby zmýšľali celkom bezúhonne, - aby sa nestávali podobnými pohanom, - neutláčali najslabších. - “Medzi vami, mojimi učeníkmi, to tak nebude, - veď ja som sa dobrovoľne stal chudobným. - Nech teda prvý spomedzi vás je sluhom všetkých, - kto vládne, nech je sťa vláde poddaný, - najpoprednejší sťa najposlednejší. - Lebo ja som prišiel poslúžiť zúboženému Adamovi - a dať život na výkupné za mnohých, -- ktorí ma pozdravujú: Sláva ti.”
	8. hlas: Bojme sa, bratia, potrestania, aké stihlo strom figovník, - ktorý vyschol pre neplodnosť. - Preto prinesme Kristovi náležité plody pokánia, -- on nám preukázal veľké milosrdenstvo. 
	Sláva: Had našiel ďalšiu Evu v Egypťanke - a ponáhľal sa zaliečavými slovami preľstiť Jozefa, - ale ten, zanechajúc 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 Jeruzaleme? - 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 nestrácajte odvahu, - veď na tretí deň vstanem, -- aby verní jasali a mali večný život. 

Svetlo tiché (vchod s kadidlom aj Evanjeliom)

1. prokimen	6. hlasu (tropárový nápev) Ž 127, 5 + 1
	Nech ťa žehná Pán zo Siona, - aby si videl šťastie Jeruzalema.
Verš: 	Blažený každý, kto sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.

Čítanie z knihy Exodus 1, 1-21
2. prokimen	6. hlasu (tropárový nápev) Ž 128, 8b + 1
	Žehnáme vás - v mene Pánovom.
Verš: 	Často dorážali do mňa od mojej mladosti.

Požehnanie so sviecou a s kadidlom
Čítanie Jób 1,1-12

Moja modlitba...   s okiadzaním prestola a s poklonami.
Potom Evanjelium  Mt 24, 3-35 (číta sa ako pri Zlatoústeho liturgii)
Pokračovanie liturgie vopredposvätených darov.



VEĽKÝ UTOROK

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: 10 veršov
	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. (2 x)
	2. hlas: Z lenivosti som zadriemal, - nezískal som, Kriste Ženích, lampu horiacu cnosťami, - stal som sa podobným nemúdrym pannám, - lebo som sníval, keď bol čas konať. - Nezavri predo mnou, Vládca, tvoje srdce plné zľutovania, - ale zatras 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. (2 x)
	4. hlas: Duša, počula si o odsúdení muža, ktorý talent zakopal? - Neskrývaj Božie slovo, - zvestuj jeho zázračné diela, - aby sa dar rozmnožil, -- a ty vstúpiš do radosti svojho Pána.    (2 x)
	6. hlas: Ženích nad všetkých ľudí krajší v svojej dobrote, - pozval si nás k duchovnému stolu do svojej svadobnej dvorany, - zvleč zo mňa môj šat hriechmi zašpinený, - lebo mám spoluúčasť na tvojich útrapách, - a ozdobiac ma slávnym odevom tvojej nádhery, - urob ma šťastným spoluhodovníkom vo tvojom kráľovstve, -- lebo si milosrdný Pán.
	Poďte, veriaci, pusťme sa do diela z lásky k Vládcovi! - Veď on služobníkom rozdáva bohatstvo. - Úmerne každý znásobme 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 bohatstvo bedárom. - Takto zveľaďme hodnotu úveru - a ako verní správcovia milosti - 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 bázňou 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. 	(2 x)
	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. 

Svetlo tiché  (s kadidlom aj Evanjeliom)

1. prokimen  6. hlasu (tropárový nápev)  Ž 131, 8 + 1
	Vstaň, Pane, k miestu svojho odpočinku, - ty aj archa tvojej všemoci. 
Verš: 	Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.

Čítanie z knihy Exodus 2, 5-10
2. prokimen	4. hlasu (tropárový nápev)	 Ž 132, 1 + 2
	Aké je dobré a milé, - keď bratia žijú pospolu.
Verš: 	Sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, - na Áronovu bradu.

Požehnanie so sviecou a s kadidlom
Čítanie z knihyJób 1, 12-22
Moja modlitba...  okiadzanie prestola s poklonami.
Potom  evanjelium  Mt 24, 36-46 a celá 25 a 26, 1-2
Pokračovanie liturgie vopredposvätených darov. 



VEĽKÁ STREDA

Liturgia vopredposvätených darov

Na Pane, ja volám: 10 veršov
	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 prinášla myro hriešnica, - práve vtedy sa učeník dohováral s porušiteľmi zákona. - Ona sa radovala, keď drahocenné myro vyliala, - on sa náhlil predať neoceniteľného, - ona sa priznávala k Pánovi, - on sa s Pánom rozišiel, - ona sa oslobodila, - 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 povedala: “Daj mi myro, -- aby som natrela toho, ktorý zotrel všetky moje hriechy.”
	6. hlas: Tá, čo bola v hriechu pohrúžená, - našla v tebe prístav spásy, - vylievajúc na teba myro so slzami, volala: - “Zhliadni ty, čo prijímaš pokánie hriešnikov! - Zachráň ma, Vládca, z príboja hriechu – pre svoje veľké zľutovanie.”
	Dnes prišiel Kristus do domu farizeja, - tam k nemu pristúpila 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, zachráň 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 nemravnicu, z Panny narodený, - neprehliadni moje slzy, ty radosť anjelov, - ale prijmi, Pane, mňa kajúcnicu, - ktorú si neodsotil ako hriešnici, -- pre svoje veľké zľutovanie.”
	Sláva, I teraz: 8. hlas (skladba mníšky Kasie či Kasiány spred r. 850): 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, - 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 zostúpením! - Tvoje prečisté nohy vybozkávam - a svojimi vlasmi  ich poutieram. - Tie nohy, ktorých kroky začula Eva v raji podvečer - 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.”

Svetlo tiché (vchod s kadidlom a evanjeliom)

1. prokimen  	4. hlasu (tropárový nápev) Ž 133, 3 + 1a
	Nech ťa žehná Pán zo Siona, - ktorý stvoril nebo i zem.
Verš: 	Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi.   

Čítanie z knihy Exodus 2, 11-22
2. prokimen	6. hlasu (tropárový nápev) Ž 134, 20b + 1
	Všetci bohabojní, - zvelebujte Pána.
Verš: 	Chváľte meno Pánovo, - chváľte ho, služobníci Pánovi. 

Požehnanie so sviecou a kadidlom
Čítanie z knihy Jób 2,1-10

Moja modlitba... okiadzanie prestola s poklonami.
Potom evanjelium Mt 26,8-16
Pokračovanie liturgie vopredposvätených darov.




Martyriká – Mučeničníky
v piatok večer

1. hlas

Podoben Vsechvaľniji mučenici:
	Na príhovor všetkých svätých - i Bohorodičky - svoj pokoj, Pane, daruj nám - a zmiluj sa nad nami, -- lebo ty jediný poznáš zľutovanie.
	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, Ľudomilný, -- 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, - teraz jasáte s anjelmi – a neprestajne ospevujete Trojicu rovnakej podstaty.
	Najchýrečnejší 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. 
Nekrosimon - Zádušník (dielo Jána Mnícha, bulharský nápev)
	Sláva: 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. 
	Bohorodičník I teraz: Slávu vesmíra, čo z ľudstva vzklíčila, - rodičku Vládcu a nebeskú bránu, - Máriu Pannu ospevujme, - tú, ktorá je piesňou beztelesných bytostí - 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 horlivého záchrancu. - Nuž, vzchop sa, vzchop sa, Boží ľud! -- On porazí nepriateľov, lebo je Všemocný. 



2. hlas

	Po pozemských pôžitkoch ste nebažili, borci víťazní, - preto ste boli poctení nebeskými dobrami, - stali ste sa spoluobčanmi 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.
	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 jesláva, 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. 
Nekrosimon - Zádušník (od Jána z Damasku)
	Sláva:  Ach, aký zápas zvádza duša, keď telo opúšťa! - Ach, ako vtedy plače a niet, kto by sa nad ňou zmiloval! - Dviha oči k anjelom a vrúcne, no bezvýsledne 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.
	Bohorodičník  I teraz: 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 Kristus, -- našich duší Záchranca. 



3. hlas

	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 ospevovať jednopodstanú Trojicu, - tým osvietili národy blúdiace v temnotách, -- ľudských synov urobili spoločníkmi anjelov. 
	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. 
	Veľká je, Pane, moc tvojho ctihodného Kríža, - veď hoci ho na jednom mieste vztýčili, - v celom kozme účinkuje, - on z rybárov urobil apoštolov, - z pohanov si vybral mučeníkov, -- aby orodovali za naše duše. 
Nekrosimon - Zádušník
	Sláva: Všetka ľudská márnivosť zaniká so smrťou. - Netrvá bohatstvo, neputuje s nami sláva, - 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 blažených.” 
	Bohorodičník I teraz:  Ako by sme len mohli neobdivovať, Prevznešená, - tvoje božsko-ľudské Dieťa? - 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. 



4. hlas

	Keď spomíname tvojich svätých, Kriste Bože, - zároveň oslavujeme teba, ktorého oni ctili. – Zošli nám veľké zľutovanie.
	Ty si prijal vytrvalosť svätých mučeníkov, - prijmi, Ľudomilný, aj naše oslavné piesne -- a pre ich prosby daruj nám veľké zľutovanie. 
	U Spasiteľa máte neochvejnú dôveru, - neprestajne sa prihovárajte, svätí, za nás hriešnych, - vyprosujte nám odpustenie hriechov – i veľké zľutovanie pre naše duše. 
	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 občestvujúcej vode.
Nekrosimon - Zádušník (bulharský nápev)
	Sláva:  Kam sa podela túžba po márnostiach? - Kdeže je vidina časného majetku? - Kde je zlato a striebro? - 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 napomíňa.
	Bohorodičník I teraz:  Prorok Dávid, ktorý bol skrze teba Božím praotcom, - v piesni o tebe hlásal, - keď spieval 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 nebeským Mocnostiam - a svet zachránil, Bohorodička, -- on Kristus bohatý na veľké zľutovanie.   



5. hlas

	Všetkým pozemským ste opovrhli, - smelo ste znášali bremená, - od nádeje blaženstiev ste sa neodchýlili, - preto ste sa, chýrni mučeníci, stali dedičmi Kráľovstva nebies. - Keďže vy máte slovo u ľudomilného Boha, - vyproste svetu pokoj – a veľké zľutovanie našim dušiam.
	Zaštítení erbom viery, - v tvare kríža zoradení, - tvoji svätí, Pane, udatne čelili skúškam, - zneškodnili diablov blud i jeho vzdorovitosť. - Na ich prosby, Bože všemohúc, - svetu zošli svoj pokoj – a veľké zľutovanie našim dušiam. 
	Svätí mučeníci, prihovorte sa za nás, - aby sme sa neprávostí zbavili. - Vám predsa bola daná milosť, -- aby ste sa prihovárali za nás.
	  Vďaka neochabujúcemu oduševneniu - nezapreli ste Krista, svätí mučeníci, - všetci ste vydržali rozličné 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.
Nekrosimon - Zádušník (bulharský nápev)
	Sláva:  Spomínam 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.
	Bohorodičník I teraz:  Kedysi v Červenom mori - bol narysovaný obraz nevesty nevydatej za muža: - tam to spravil Mojžiš, ktorý vody rozdelil, - tu zasa Gabriel ako služobník 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. 



6. hlas

	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, - vydržali mnohé útrapy, - získali veniec dokonalosti v nebesiach, -- aby sa prihovárali za naše duše.
	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. 
Nekrosimon - Zádušník (od sv. Jána z Damasku)
	Sláva:  Začiatkom a môjho bytia 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 služobníkov – v príbytkoch spravodlivých v krajine živých.
	Bohorodičník I teraz:  Kto by tebe neblahorečil, Panna presvätá? - Kto by neospevoval tvoje Dieťa bezúhonné? - 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.



7. hlas

	Sláva tebe, Kriste Bože, - hrdosť apoštolov, jasanie mučeníkov, - 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 aréne ste Krista neohrozene hlásali, - odniesli ste si odmenu za utrpenia. - Keďže máte slovo u Boha, - proste Všemohúceho, -- aby zachránil duše tých, ktorí sa k vám utiekajú. 
	Všade preslávení mučeníci, - ratolesti ducha, celopaly duchovné, 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 obdaroval – a naše duše zachránil.
Nekrosimon (podľa csl. predlohy)
	Sláva:  Na počiatku si stvoril, Pane, človeka na svoju podobu a na svoj obraz - a určil si mu miesto v raji, - aby vládol nad tvojím tvorstvom, - ale 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. 
Nekrosimon - Zádušník (od sv. Jána z Damasku, podľa gréckeho Triodia)
	Sláva:  Náš Spasiteľ, života darca, - upokoj našich bratov, ktorých si povolal z tejto časnosti, -- volajúcich: “Pane, sláva tebe!”
	Bohorodičník I teraz:  Tvoje materstvo, Bohorodička, 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 Božiu Matku, - úpenlivo ťa prosíme: “Prihováraj sa za nás, -- aby naše duše dosiahli spásu.”



8. hlas

	Pánovi mučeníci, - vy každé miesto posväcujete, - každú chorobu uzdravujete, - aj teraz sa prihovorte, prosíme, -- aby sa naše duše zbavili úkladov Nepriateľa. 
	Pánovi mučeníci, - vyproste nám od Boha - a vyžiadajte pre naše duše veľa zľutovania – a uzmierenie po množstve našich pádov. 
	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 zľutovanie. 
	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 množstva svojho milosrdenstva. 
Nekrosimon - Zádušník (od sv. Jána z Damasku) 
	Sláva: Plačem a nariekam, - vždy keď sa zamyslím nad smrťou - a uvidím ležať v hroboch našu krásu - podľa Božieho obrazu stvorenú, - teraz beztvarú a neslávnu, - že nemá nič na videnie. - Ó akýže je to div! - Aké tajomstvo sa s nami stalo? - Prečo sme vydaní skaze napospas? - Ako to, že sme sa spriahli so smrťou? - Určite je to na Boží príkaz, - tak stojí napísané. – On poskytuje zosnutým odpočinutie.
	Bohorodičník I teraz:  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 jediný Syn, - má dvojakú prirodzenosť, ale nie podstatu. - Preto hlásajme pravdu, že on je dokonalý Boh i dokonalý človek, - vyznávajme Krista, svojho Boha, - jeho pros, Matka, panenská nevesta, -- aby sa zmiloval nad našimi dušami.



Doplnok

BOHORODIČNÉ DOGMATIKY ÔSMICH HLASOV

1. hlas
	Slávu vesmíru, čo z ľudstva vzklíčila, - rodičku Vládcu a nebeskú bránu, - Máriu Pannu ospevujme, - tú, ktorá je piesňou beztelesných bytostí - 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 horlivého záchrancu. - Nuž, vzchop sa, vzchop sa, Boží ľud! -- On porazí nepriateľov, lebo je Všemocný.

2. hlas
	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 Kristus, -- našich duší Záchranca.

3. hlas
	Ako by sme len mohli neobdivovať, Prevznešená, - tvoje božsko-ľudské Dieťa? - 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.

4. hlas
	Prorok Dávid, ktorý bol skrze teba Božím praotcom, - v piesni o tebe hlásal, - keď spieval 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 nebeským Mocnostiam - a svet zachránil, Bohorodička, -- on Kristus bohatý na veľké zľutovanie.

5. hlas
	Kedysi v Červenom mori - bol narysovaný obraz nevesty nevydatej za muža: - tam to spravil Mojžiš, ktorý vody rozdelil, - tu zasa Gabriel ako služobník 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.

6. hlas
	Kto by tebe neblahorečil, Panna presvätá? - Kto by neospevoval tvoje Dieťa bezúhonné? - 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 prirodzeností sa dáva poznať zreteľne. - Jeho pros, vznešená Preblahoslavená, -- aby sa zmiloval nad našimi dušami.

7. hlas
	Tvoje materstvo, Bohorodička, 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 Božiu Matku, - úpenlivo ťa prosíme: „Prihováraj sa za nás, -- aby naše duše dosiahli spásu.“

8. hlas
	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 Syn jediný, - má dvojakú prirodzenosť, ale nie podstatu. - Preto hlásajme pravdu, že on je dokonalý Boh i človek dokonalý, - vyznávajme Krista, svojho Boha, - jeho pros, Matka, panenská nevesta, -- aby sa zmiloval nad našimi dušami.
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