VEČIEREŇ NA VEĽKÝ PONDELOK VEČER
ak sa nekoná liturgia vopredposvätených
Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste,
Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.
Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko
naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť
nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Tri razy.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich
hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav
naše slabosti pre svoje meno.
Pane, zmiluj sa. Tri razy.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď
kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš
každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav
nás zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i
Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Pane, zmiluj sa. 12 ráz.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.
Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa Kristovi Kráľovi, nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom
Kristom, Kráľom a Bohom naším.
A nasleduje úvodný 103. žalm.
Dobroreč, duša moja, Pánovi; * Pane, Bože môj, ty si nesmierne
veľký.
Odel si sa do slávy a veleby, * do svetla si sa zahalil ako do rúcha.
Nebesia rozpínaš ako stan, * nad vodami si buduješ komnaty.
Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, * na krídlach vánku sa
prechádzaš.
Vetry sú tvojimi poslami, * ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
Zem si postavil na jej základoch, * nevychýli sa nikdy-nikdy.
Oceán ju prikryl sťa odev, * nad vrchmi vody zastali.
Pred tvojou hrozbou odtiekli, * zhrozili sa pred tvojím hlasom
hromovým.
Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, * na miesto, ktoré si im vyhradil.
Položil si hranicu a neprekročia ju, * ani viac nepokryjú zem.
Prameňom dávaš stekať do potokov, * čo tečú pomedzi vrchy
a napájajú všetku poľnú zver * aj divým oslom hasia smäd.
Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, * spomedzi konárov zaznieva ich
pieseň.
Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, * plodmi svojich diel sýtiš
zem.
Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok * a byli, aby slúžila človeku.
Zo zeme vyvádzaš chlieb * i víno, čo obveseľuje srdce človeka;
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olejom rozjasňuješ jeho tvár * a chlieb dáva silu srdcu človeka.
Sýtia sa stromy Pánove * aj cédre Libanonu, čo on zasadil.
Na nich si vrabce hniezda stavajú * a na ich vrcholcoch bývajú
bociany.
Vysoké štíty patria kamzíkom, * v skalách sa skrývajú svište.
Na určovanie času si mesiac utvoril; * slnko vie, kedy má zapadať.
Prestieraš tmu a nastáva noc * a povylieza všetka lesná zver.
Levíčatá ručia za korisťou * a pokrm žiadajú od Boha.
Len čo vyjde slnko, utiahnu sa * a ukladajú sa v svojich
dúpätách.
Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, * za svojou prácou až do
večera.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.
Zem je plná tvojho stvorenstva. * Tu more veľké, dlhé a široké,
v ňom sa hemžia plazy bez počtu, * živočíchy drobné i obrovské.
Po ňom sa plavia lode * i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom
ihral.
Všetko to čaká na teba, * že im dáš pokrm v pravý čas.
Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; * otváraš svoju ruku, sýtia sa
dobrotami.
Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; * odnímaš im dych a
hneď hynú a vracajú sa do prachu.
Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené * a obnovuješ tvárnosť zeme.
Pánova chvála nech trvá naveky; * zo svojich diel nech sa teší
Pán.
Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, * dotkne sa vrchov a ony chrlia
dym.
Po celý život chcem spievať Pánovi * a svojmu Bohu hrať, kým
len budem žiť.
Kiež sa mu moja pieseň zapáči; * a ja sa budem tešiť v Pánovi.
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Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. *
Dobroreč, duša moja, Pánovi.
Slnko vie, kedy má zapadať, * prestieraš tmu a nastáva noc.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.
Sláva, i teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (malá poklona)
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (malá poklona)
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (obidva klirosy spolu;
malá poklona)
Po skončení žalmu ekténia (diakon, kňaz, resp. predsedajúci):
Modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud za každou prosbou: Pane, zmiluj sa.
Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.
Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za
zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.
Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou,
nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.
Za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca povie meno,
rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.
Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie
meno, bohumilého otca biskupa povie meno, za ctihodných
kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud
modlime sa k Pánovi.
Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.
Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za
všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery
žijú, modlime sa k Pánovi.
Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy
modlime sa k Pánovi.
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Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu
modlime sa k Pánovi.
Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze
modlime sa k Pánovi.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu,
Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc,
sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Kňaz zvolanie:
Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i
Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
A nasleduje žalm 140. Spievame na 1. hlas.
Pane, ja volám k tebe, * vyslyš ma, vyslyš ma, Pane. * Pane,
ja volám k tebe, * vypočuj hlas môj, * keď volám k tebe, ** vyslyš
ma, Pane.
Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo, * a
pozdvihnutie mojich rúk * ako obeť večerná ** vyslyš ma, Pane.
A šesť stichír, na 1. hlas:
Verš: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti,
Pane, kto obstojí? – Ale u teba je odpustenie hriechov.
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
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vyzdvihnem do Jeruzalema, ktorý je tam hore, -- do nebeského
kráľovstva.
Verš: Spolieham sa na teba, Pane moja duša sa spolieha na
tvoje slovo. – Moja duša dúfa v Pána.
Idúc, Pane, na dobrovoľné utrpenie… (opakujeme predošlú)
Verš: Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, – nech dúfa
Izrael v Pána.
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.
Verš: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. – On
sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
Dospeli sme, veriaci… (opakujeme predošlú)
Verš: Chváľte Pána všetky národy, – oslavujte ho všetci
ľudia.
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.”
Verš: Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám – a pravda
Pánova trvá na veky.
Pane, neopísateľné tajomstvo… (opakujeme predošlú)
Sláva, i teraz:
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
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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.
Kňaz: Premúdrosť. Stojme úctivo!
A spievame hymnus:
Svetlo tiché, svätej slávy, * nesmrteľného Otca nebeského, *
Svätého Blaženého, * Ježišu Kriste, * keď sme prišli k západu slnka
* a videli žiaru večernú, * ospevujeme Otca i Syna i Svätého Ducha,
Boha. * Je dôstojné preľúbeznými hlasmi oslavovať teba, Synu Boží,
* ktorý dávaš život celému svetu, * preto ťa celý vesmír velebí.
Diakon: Vnímajme! Kňaz: Pokoj všetkým! Diakon: Premúdrosť
vnímajme! (Ak niet kňaza, vynechávame.)
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
Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s
Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou: Ruben, Simeon, Lévi a
Júda, Isachar, Zabulon a Benjamín, Dan a Neftali, Gad a Aser.
Všetkých duší, vlastných Jakubových potomkov bolo sedemdesiat
duší. Jozef bol už v Egypte. Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé to
pokolenie, Izraeliti sa veľmi rozmnožili a rozrástli a boli takí mocní,
že krajina bola nimi preplnená. Keď potom v Egypte nastúpil nový
kráľ, ktorý Jozefa nepoznal, povedal svojmu ľudu: „Hľa, izraelský
ľud je mocnejší a početnejší ako my. Podniknime niečo a šikovne
zabráňme, aby sa ďalej nerozmnožoval a – keby nastala vojna – aby
sa azda nepripojil k našim nepriateľom, nebojoval proti nám a potom
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z krajiny neodišiel.“ I ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby
ho utláčali ťažkými robotami: staval totiž faraónovi zásobovacie
mestá Pitom a Rameses. Ale čím viac ho utláčali, tým väčšmi sa
rozmnožoval a rozrastal, takže sa Izraelitov priam desili. Preto
Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce a ich život robili
neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými
poľnými prácami – všetkými robotami, do ktorých ich násilne nútili.
A egyptský kráľ rozkázal hebrejským babiciam, z ktorých jedna sa
volala Sefora a druhá Fua: „Keď pomáhate Hebrejke pri pôrode,
dávajte pozor na pohlavie! Ak je to chlapec, zabite ho, ak dievča,
nech ostane nažive!“ Ale babice sa báli Boha a nerobili, ako im
rozkázal egyptský kráľ; nechávali chlapcov nažive. Tu si dal
egyptský kráľ babice zavolať a povedal im: „Čo to robíte, že
nechávate chlapcov nažive?!“ Babice však odpovedali faraónovi:
„Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, to sú zvieratá! Kým k nim dôjde
babica, ony porodia.“ Boh babiciam preukazoval dobrodenia a ľud
vzrastal a silnel.
2. prokimen

6. hlasu (tropárový nápev) Ž 128, 8b + 1

Žehnáme vás - v mene Pánovom.
Verš: Často dorážali do mňa od mojej mladosti.
Čítanie Jób 1,1-12
V krajine Hus žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý
a statočný, bál sa Pána a chránil sa zlého. Mal sedem synov a tri
dcéry. V jeho stádach bolo sedemtisíc oviec, tritisíc tiav, päťsto
záprahov rožného statku a päťsto oslíc. Aj čeľade mal veľmi mnoho.
Bol to muž, ktorý vynikal nad všetkých synov Východu. Jeho
synovia často robili hostiny, každý v určitý deň vo svojom dome, a
pozývali aj svoje tri sestry, aby s nimi jedli a pili. No len čo uplynuli
dni hodov, Jób si ich dal zavolať a obradne ich očisťoval. Vstal
včasráno a podľa ich celkového počtu prinášal zápalné obety. Lebo
Jób hovorieval: „Možno, že moji synovia zhrešili. Možno, že vo
svojom srdci urazili Boha.“ A tak to Jób robil neprestajne. Tu v
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ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel
aj satan. Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan
odpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“ Pán povedal
satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného
na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa
zlého.“ Satan odpovedal Pánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! A
neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a
okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho
čriedy zaplavili šíry kraj. Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho
imanie, či ti nebude kliať do očí!“ Tu Pán povedal satanovi: „Hľa,
všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A
satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.
Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Čítanie zo
svätého evanjelia podľa Matúša.
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Kňaz: Vnímajme!
Potom Evanjelium Mt 98. začalo (24, 3 – 35)
V tom čase, keď Ježiš sedel na Olivovom vrchu a boli sami,
pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude
a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?” Ježiš im
odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu
mnohí v mojom mene a budú hovoriť: ‚Ja som Kristus.’ A mnohých
zvedú. Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby
ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane
národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude
hlad, mor a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok útrap.
Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať a všetky národy vás
budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy mnohí odpadnú a budú sa
navzájom udávať a nenávidieť. Vystúpi mnoho falošných prorokov a
zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých
vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto
evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo
všetkým národom. A potom príde koniec. Keď uvidíte ohavnosť
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spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto
číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; kto
bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, a kto bude
na poli, nech sa nevracia vziať si svoj plášť. Beda ťarchavým ženám
a tým, čo budú v tie dni pridájať! Modlite sa, aby ste nemuseli utekať
v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od
počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa tie dni
neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni
skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: ‚Hľa, tu je Kristus’ alebo:
‚Tamto je,’ neverte. Lebo vystúpia falošní kristovia a falošní proroci
a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné,
aj vyvolených. Hľa, hovorím vám to vopred. Keby vám teda
povedali: ‚Hľa, je na púšti,’ nevychádzajte; ‚Hľa, skrýva sa v dome,’
neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ,
taký bude aj príchod Syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa
zhromaždia aj orly. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac
nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti
sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky
kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na
nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich
anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených
zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba po druhý. Od figovníka
sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie,
viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte toto všetko, vedzte, že je
blízko, predo dvermi. Veru, hovorím, vám: Nepominie sa toto
pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale
moje slová sa nepominú.
Po prečítaní evanjelia ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
A hneď nasleduje Večerný hymnus (Spodóbi Hóspodi).
Ráč nás, Pane, tento večer zachrániť od hriechu. * Velebíme
ťa, Pane, Bože otcov našich. Chválime a oslavujeme tvoje meno na
veky, amen. * Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame
v teba. * Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy. *
Blahoslavený si, Vládca, daj nám porozumieť svojim pravdám. *
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Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. * Pane, tvoje
milosrdenstvo je večné, nepohŕdaj dielom svojich rúk. * Tebe patrí
chvála, tebe patrí pieseň. * Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, patrí
sláva teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Nasleduje prositeľná ekténia. Diakon (predsedajúci):
Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Celý večer prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu
prosme si od Pána.
Ľud: Daruj nám, Pane. Takisto za každou ďalšou prosbou.
Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela
prosme si od Pána.
Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si od
Pána.
Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.
Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti,
prosme si od Pána.
Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života bez bolesti a zahanbenia,
dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu,
Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc,
sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Kňaz zvolanie: Lebo ty si dobrý a láskyplný Boh. Tebe, Otcu i Synu
i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz požehnáva ľud: Pokoj všetkým!
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Ľud: I tvojmu duchu.
Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane.
Kňaz modlitbu na sklonenie hláv:
Pane, Bože náš, ty si pre spásu ľudského pokolenia sklonil
nebo a zostúpil si na zem, preto láskavo zhliadni na svojich
služobníkov i na svoje dedičstvo: lebo pred tebou, prísnym ale
láskyplným Sudcom, sklonili tu v pokore svoje hlavy. Neočakávajú
pomoc od ľudí, ale dúfajú v tvoje milosrdenstvo a záchranu.
Ochraňuj ich v každom čase, ale najmä v tento večer i v
nadchádzajúcu noc, pred všetkými nepriateľmi a pred nástrahami
zlého ducha. Zbav ich hriešnych myšlienok a žiadostí.
A kňaz zvoláva:
Nech je vždy oslavovaná a zvelebovaná vláda kráľovstva,
Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Stichiry na stichovni
5. hlas: 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.”
Verš: 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.
Pane, keď si vychovával… (opakujeme predošlú)
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Verš: 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.
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: I teraz:
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.
Po skončení stichír spievame:
Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova
v pokoji. Lebo moje oči videli tvoju Spásu, ktorú si pripravil pred
tvárou všetkých národov, Svetlo na osvietenie pohanov a na slávu
Izraela, tvojho ľudu.
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Tri razy.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich
hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav
naše slabosti pre svoje meno.
Pane, zmiluj sa. Tri razy.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď
kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš
každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my
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odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav
nás zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i
Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
A nasleduje záver pôstnej večierne.
Tropáre, 1. hlas:
Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milostiplná, Pán s tebou, *
požehnaná si medzi ženami * a požehnaný je plod tvojho života, *
lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. (veľká
poklona)
Sláva: Krstiteľ Kristov, k tebe sa modlíme. * Spomeň si na nás
všetkých, * aby sme boli zbavení svojich neprávostí, * lebo ty si
dostal milosť orodovať za nás. (veľká poklona)
I teraz: Svätí apoštoli, proroci a mučeníci * i všetci svätí,
prihovárajte sa za nás, * aby sme boli zbavení bied a núdze, * lebo vo
vás máme horlivých zástancov u Spasiteľa. (veľká poklona)
Pod tvoju milosť sa utiekame,
panenská Bohorodička. Prosbami
našimi nepohŕdaj v našich
potrebách, ale vysloboď nás z
každého nebezpečenstva, jediná
čistá a požehnaná. (bez poklony)

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

Pane, zmiluj sa. (40 ráz) Pane, požehnaj.
Kňaz: Požehnaný je Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i
vždycky, i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Nebeský Kráľu, posilni tých, čo spravujú a ochraňujú
našu krajinu, utvrď vieru, skroť nepriateľov, upokoj svet, ochraňuj
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toto mesto (alebo túto obec, alebo tento svätý dom); našich
zosnulých otcov, bratov a sestry uveď do príbytkov spravodlivých a
nás, ktorí robíme pokánie a vyznávame svoje hriechy, prijmi, a
zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás.
Ľud: Amen. Pane, zmiluj sa. (Tri razy) Sláva Otcu i Synu i
Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Čestnejšia
si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez
porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička,
velebíme ťa. V mene Pánovom požehnaj, otče.
Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste,
Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.
Modlitba svätého Efréma Sýrskeho
Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha
znechutnosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (Veľká
poklona).
Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti,
poníženosti, trpezlivosti a lásky. (Veľká poklona).
Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia
a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov.
Amen. (Veľká poklona).
Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone
hovoríme:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)
Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha
znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne,
svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a
lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a
neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov.
Amen. (veľká poklona)
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Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3
razy)
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich
hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a
uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Pane, zmiluj sa. (3 razy)
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď
kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb
náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my
odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale
zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého
Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Pane, zmiluj sa. (12 ráz)
A modlitba:
Presvätá Trojica, jednopodstatná mocnosť a nedeliteľné
kráľovstvo, ty si darkyňou každého dobra, zhliadni v tomto čase aj na
mňa hriešneho a umy ma od každej škvrny, osvieť môj rozum, aby
som stále ospevoval, slávil a volal: Jediný je svätý, iba jeden je Pán,
Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca, amen.
Ľud: Nech je požehnané Pánovo meno odteraz až naveky. (3x)
Žalm 33
Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy
chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú pokorní a
nech sa tešia.
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Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal, * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Na neho hľaďte a budete žiariť, * a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal, * a vyslobodil ho zo všetkých
tiesní.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * a vyslobodí
ich.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa
utieka k nemu.
Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, * veď bohabojní núdzu nemajú.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, * ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké
dobro chýbať nebude.
Poďte, deti, čujte ma, * naučím vás bázni Pánovej.
Miluje niekto život * a chce požívať dobro v šťastných dňoch?
Zdržuj svoj jazyk od zlého * a svoje pery od reči úlisnej.
Unikaj pred zlom a dobre rob, * hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Pánove oči hľadia na spravodlivých * a k ich volaniu sa nakláňa jeho
sluch.
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, * a vyhladzuje ich
pamiatku zo zeme.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal, * a vyslobodil ich zo všetkých
tiesní.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, * a zachraňuje zlomených na
duchu.
Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Všetky kosti im ochraňuje * ani jedna sa im nezlomí.
Hriešnika zloba zahubí * a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne
trest.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, * nebudú potrestaní tí, čo v
neho dúfajú.
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Potom:
Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a
nepoškvrnená, Matka nášho Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a
neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila
Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička velebíme ťa.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (Tri razy.) Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý prichádza dobrovoľne trpieť za
našu spásu, na prosby svojej prečistej Matky i všetkých svätých, nech
sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.
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