
Sestoupení
Svatého Ducha

Veèerní pøed dnem Svatého Ducha

V nedìli svaté Trojice veèer.
Veèerní bohoslu�ba

se sklánìním kolen
a svatodušními

modlitbami

Z triodu kvìtného



Pøíruèka pro duchovenstvo ke slu�bì veèerní svatodušní bo-
hoslu�by se sklánìním kolen (koná se v nedìli Padesátnice veèer
nebo – jak je obvyklé – hned po nedìlní liturgii).

Dle zvyku dr�í slou�ící duchovenstvo v prùbìhu bohoslu�by kvít-
ka. Pøi ètení svatodušních modliteb na kolenou dr�í duchoven-
stvo roz�até svíce (svíèky mohou mít i kleèící vìøící). Kvítka (èi
zelené ratolesti bøízy nebo dubu apod.) dr�í duchovní i pøi ètení
modliteb (spolu se svící).

Praktická poznámka: slou�ícímu knìzi je mo�no pøed ètením
modliteb pøipravit do královské brány (resp. na solej pøed bránu)
malý stoleèek a polštáøek, na který pak poklekne (èelem k lidu)
a na stolek si polo�í knihu s modlitbami; místo svíce do ruky
mù�e v takovém pøípadì pou�ít svíci na svícnu a postavit ji pøi
ètení pøed sebe na zmínìný stolek.

Tato bro�ura obsahuje vše potøebné pro knìze a pro diákona ke
konání této bohoslu�by (vyjma svìtelných modliteb, které jsou
ve slu�ebníku v postupu obvyklé veèerní).

Vìøící mohou èíst stichiry z kní�ky s výbìrem z kvìtného triodu:
„Doba padesátnice – díl II.“ a mohou zpívat ze zpìvníku – notáøe,
který je k ní pøipraven (vše ke sta�ení v PDF na adrese:
pravoslavi.cz/download )



Nedìle Padesátnice veèer

Veèerní pøed Svatodušním pondìlím

Veèerní bohoslu�ba se sklánìním kolen

Po propuštìní nedìlní liturgie èteme 9. hodinku (mo�no vynechat). Násle-
duje poèáteèní ohlas veèerní: „Blahosloven Bùh náš…“ A slavnostnì se
zpívá (všichni): „Králi nebeský, Utìšiteli…“ Ihned poté �alm 103./104.

Ektenie velká, do které jsou po prosbì za cestující vlo�eny další prosby:

Diákon: V pokoji k Hospodinu modleme se!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za mír celého svìta, za blaho svatých církví Bo�ích a za sjednocení
všech k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s vírou, zbo�ností a bázní
Bo�í k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za metropolitu našeho vladyku (jméno) [za vladyku našeho (jméno)],
za dùstojné knì�stvo, diákonstvo v Kristu, za veškeré duchovenstvo
a lid k Hospodinu modleme se.
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Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za vlast naši a její pøedstavitele k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za mìsto toto [vesnici tuto, svatý monastýr tento], za všechna mìsta
a zemì i za ty, kteøí podle víry v nich �ijí, k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pøíznivé poèasí, za hojnost plodù zemských a za pokojné èasy
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za cestující po zemi, vodì i vzduchem, za nemocné, trpící, zajaté a za
spásu jejich k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zvláštní prosby:

Za pøítomný lid, oèekávající blahoda� Svatého Ducha,
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za ty, kdo� pøed Hospodinem sklánìjí svá srdce i kolena,
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Abychom posíleni byli ke konání toho, co je Bohu libé, k Hos-
podinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby seslány byly na nás hojné jeho milosti, k Hospodinu
modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby pøijato bylo sklonìní našich kolen jako kadidlo pøed
ním, k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.
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Za ty, jim� je tøeba pomoci od nìho, k Hospodinu modleme
se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

A pokraèuje se ve velké ektenii:

Abychom vysvobozeni byli od všelikého sou�ení, hnìvu a nouze,
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bo�e,
blahodatí (milostí) svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší,
Bohorodice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi
jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu po-
ruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz: Nebo� tobì nále�í všeliká sláva, èest a klanìní, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 6

Hlas 4.

Pøeslavné vìci vidìli dnes všichni národové v mìstì Davidovì, kdy� se-
stoupil Duch Svatý v ohnivých jazycích, jak bohomluvný Lukáš vypra-
vuje; nebo� píše: „Kdy� uèedníci Kristovi byli shromá�dìni, nastal
hukot, jako kdy� duje prudký vítr, a naplnil celý dùm, v nìm� sedìli;
a všichni poèali cizími jazyky hlásati nové podivuhodné pokyny, divupl-
né uèení svaté Trojice.“ (Dvakrát)

Duch Svatý byl v�dy, jest i bude. Nemá zaèátku, nebude mít ani konce,
ale v�dy s Otcem i Synem spolu jest a k nim je poèítán. Je �ivot i �ivoto-
dárce, Svìtlo i Dárce svìtla, sám je dobro i pramen dobra. Skrze nìho je
Otec poznáván a Syn oslavován. Všem je známa jedna moc, jedno spoje-
ní, jedno uctívání Svaté Trojice. (Dvakrát)

Duch Svatý – svìtlo a �ivot i �ivé duchovní zøídlo. Duch moudrosti,
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Duch poznání, dobrý, spravedlivý, mysli neomezené; vládnoucí, oèiš-
�ující høíchy. Je Bùh i bohotvorný; Oheò od Ohnì pocházející; hovoøící,
konající, rozdílející dary. Jím byli korunováni všichni proroci a Bo�í
apoštolé s muèedníky. Je to podivuhodné ke slyšení, podivuhodné ke
zøení: Oheò se rozdìluje, aby udìloval dary. (Dvakrát)

Sláva… I nyní… (Hlas 6.)

Králi nebeský, Utìšiteli, Duchu pravdy…

Vchod s kadidlem.

Knìz potichu modlí po�ehnání vchodu: Veèer, za svítání a v poledne
chválíme a blahoslovíme tebe, díky vzdáváme tobì a modlíme se
k tobì, Vládce všech: nech� vznáší se modlitba naše jako kadidlo
pøed tebou; nedej, aby srdce naše uchylovala se k øeèem nebo myš-
lenkám zlým, ale vysvoboï nás ode všech, kdo� úklady èiní duším
našim; nebo� k tobì, Hospodine, Pane, obráceny jsou oèi naše a v te-
be slo�ili jsme nadìji svoji; nedopus�, Bo�e náš, abychom byli zahan-
beni. Nebo� tobì nále�í všechna sláva, èest i klanìní, Otci i Synu
i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen.

Na to knìz �ehná vchod, øíkaje tiše: Blahosloven vchod svatých tvých,
v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv. Amen.

Knìz nebo diákon: Velemoudrost! Povznesme se!

Svìtlo tiché.

Velký prokimen (� 76,14—15; 11; 12)

Kdo jest Bùh veliký, jako Bùh náš? y Ty jsi Bùh, jen� èiníš divy.
Verš 1.: Sílu svou zvìstoval jsi mezi národy; pa�í vzta�enou vysvobo-
dil jsi lid svùj.
Verš 2.: Øekl jsem: Nyní zaèínám chápat, �e to, co se pøihodilo, uèinila
pravice Nejvyššího.
Verš 3.: Pamatoval jsem na skutky Hospodinovy; budu pøipomínati
sobì všechny divy tvé od poèátku.
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První modlitba

Diákon: Opìt a opìt, sklonivše kolena, k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Všichni pokleknou.

Knìz poklekne v královských dveøích èelem k lidu a ète nahlas 1. modlitbu
(mù�e pøi tom dr�et svíci s kvìty èi ratolestí):

Nejèistší, neposkvrnìný, bezpoèáteèný, neviditelný, ne-
posti�itelný, nevyzpytatelný, nezmìnitelný, nepøemo�i-
telný, nezmìrný, Hospodine, v nìm� není �ádné zlo a jen�
jediný máš sám v sobì nesmrtelnost a pøebýváš v nepøí-
stupném svìtle! Ty jsi stvoøil nebe i zemi i moøe a veškerá
stvoøení v nich! U� pøed tím, ne� jsi prošen, splòuješ všem
prosbu! Tebe prosíme a vzýváme, lidumilný Vládce, Otèe
našeho Pána a Boha i Spasitele Je�íše Krista, jen� pro
naše spasení sestoupil s nebe a vtìlil se z Ducha Svatého
a v�dycky panenské a pøeslavné Bohorodice Marie. Jen�
napøed slovy uèil, pozdìji pak i skutky ukazoval, kdy� pro
naši spásu trpìl, a dal pøíklad nám, svým poní�eným,
høíšným a nehodným slu�ebníkùm, abychom tobì se sklo-
nìným šíjemi a koleny pøinášeli modlitby za høíchy své
i za nevìdomosti lidu. Ty sám nyní, mnohomilostivý a li-
dumilný Bo�e, Otèe, vyslyš nás, kteréhokoliv dne tebe
vzýváme, zvláštì pak v tento den svaté Padesátnice,
v nìm� Pán náš Je�íš Kristus, vstoupiv na nebesa a used-
nuv po tvé, Bo�í a Otcovì, pravici, seslal na svaté své
uèedníky a apoštoly Ducha Svatého, který� spoèinul na
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ka�dém z nich, tak�e naplnìni byli všichni nevyèerpatel-
nou jeho blahodatí a cizími jazyky zvìstovali veliké skut-
ky tvé a prorokovali. Nyní tedy vyslyš nás, kteøí prosíme
tebe Otce, a rozpomeò se na nás poní�ené a odsouzené,
a vyveï ze zajetí duše naše, nebo� i soucit tvùj se za nás
pøimlouvá.

Pøijmi nás, kteøí pøed tebou na kolena padáme a voláme:
„Zhøešili jsme!“ Na tebe jsme odkázáni od mateøského
lùna, od poèátku našeho �ivota jsi Bohem naším! Avšak
kdy� promrhali jsme naše dny v daremnostech, byli jsme
zbaveni tvé pomoci a pozbyli jakékoliv omluvy. Pøesto
však plni dùvìry ke slitovnosti tvé voláme: „Høíchù naše-
ho mládí a nevìdomosti naší nevzpomínej, a oèisti nás od
tajných høíchù našich. Nezamítej nás v dobì stáøí; kdy�
naše síly pomíjejí, neopouštìj nás. Døíve, ne� se navrátí-
me do zemì, uèiò nás hodnými, abychom se navrátili
k tobì. Udìl nám svou laskavou pozornost a obdaø nás
pøízní a blahodatí svou. Nepravosti naše mìø podle slitov-
nosti své a oproti mno�ství našich prohøešení postav beze-
dný soucit svùj. Shlédni, ó Hospodine, se svaté výsosti své
na pøítomný lid svùj, oèekávající od tebe hojné milosti.
Navštiv nás dobrotou svou. Vysvoboï nás od násilí ïáblo-
va. Upevni �ivot náš svatými a Bo�skými pøikázáními
svými. Pošli vìrného andìla ochránce, aby dohlí�el na lid
tvùj. Shromá�di nás všechny v království svém. Udìl od-
puštìní tìm, kdo� doufají v tebe. Odpus� høíchy jim i nám.
Oèisti nás pùsobením Svatého Ducha svého a zmaø úkla-
dy, je� proti nám nepøítel strojí.

K tomu pøipoj ještì modlitbu tuto (mo�no vstát):

Blahosloven jsi, Hospodine, Vládce všemohoucí, jen�

Nedìle Padesátnice veèer

8



svìtlem sluneèným osvìtluješ den a záøí ohnì zjasòuješ
noc. Ty jsi nás uèinil hodnými, abychom prošli celým
dlouhým dnem a pøiblí�ili se zaèátku noci. Vyslyš modlit-
by naše i všeho lidu svého a odpus� nám všem høíchy
úmyslné i neúmyslné; pøijmi veèerní naše modlitby, sešli
hojnost své milosti a slitovnosti na dìdictví své. Ochraò
nás jako hradbou svatými andìly svými. Vyzbroj nás
zbraní spravedlnosti své. Ohraï nás pravdou svou. Zacho-
vej nás mocí svou. Vysvoboï nás od všelikého útoku
a ka�dého úkladu nepøítele. Uèiò nám veèer tento a nad-
cházející noc dokonalými, svatými, pokojnými, bezhøíšný-
mi. Zachovej nás bez pohoršení a bez pøízrakù – dnes i po
všechny dny �ivota našeho, na pøímluvy svaté Bohorodice
i všech svatých, od vìkù tobì se zalíbivších.

Diákon praví závìr ektenie: Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad
námi a zachovej nás, Bo�e, blahodatí svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Jedenkrát)

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné vládkynì naší, Bo-
horodice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce,
sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz – ohlas: Nebo� tobì nále�í smilovati se a spasiti nás, Pane,
Bo�e náš, a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Du-
chu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Následuje vroucí ektenie jako obvykle.

Poté knìz nebo diákon: Rceme všichni z celé duše a z celé mysli
své, rceme.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Knìz: Hospodine, Vševládce, Bo�e otcù našich, prosíme tebe, vyslyš
nás a smiluj se.
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Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Knìz: Smiluj se nad námi, Bo�e, podle velikého milosrdenství svého,
prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz: Ještì modlíme se za metropolitu našeho vladyku (jméno), [vla-
dyku našeho (jméno),] a všechny naše bratry v Kristu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz: Ještì modlíme se za bratry naše, knìze, mnišské duchoven-
stvo a všechno bratrstvo naše v Kristu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz: Ještì modlíme se za vlast naši a její pøedstavitele ve správì
státní i ve vojsku.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz: Ještì modlíme se za bla�ené a vìèné pamìti hodné zakladatele
svatého chrámu tohoto i za všechny pravoslavné døíve zesnulé otce
a bratry, zde a všude jinde odpoèívající.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz: Ještì modlíme se za milost, �ivot, pokoj, zdraví, spásu, navští-
vení, odpuštìní a prominutí høíchù pro slu�ebníky Bo�í z bratrstva
svatého chrámu tohoto.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz: Ještì modlíme se za ty, kteøí pøinášejí dary a kteøí dobrodiní
èiní ve svatém a veledùstojném chrámì tomto, za pøisluhující, zpí-
vající a pøítomný lid, oèekávající od tebe velikých a hojných milostí.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz: Nebo� milostivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu
vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a�
na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Nedìle Padesátnice veèer
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Druhá modlitba

Pak diákon: Opìt a opìt, sklonivše kolena svá, k Hospodinu modle-
me se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Všichni pokleknou.

Knìz ète nahlas druhou modlitbu (podobnì jako èetl první):

Pane, Je�íši Kriste, Bo�e náš, jen� jsi odevzdal lidem po-
koj svùj a dar nejsvìtìjšího Ducha, kdy� jsi ještì pobýval
s námi za pozemského �ivota svého! Ty pov�dy udìluješ
tyto dary vìrným jako jejich neodòatelné dìdictví. Zvláš-
tì zjevnì jsi však tuto blahoda� seslal uèedníkùm a apoš-
tolùm svým v tento den, kdy jsi ozbrojil ústa jejich pla-
mennými jazyky. Skrze nì jsme my a celý rod lidský
uslyšeli zvìstování bohopoznání, ka�dý ve své vlastní
øeèi. A pøijavše ho, byli jsme osvíceni svìtlem Ducha a vy-
svobozeni jsme tím byli od klamu jako od tmy. Rozdílením
ohnivých jazykù a nadpøirozeného pùsobení, je� bylo pøí-
stupné smyslùm, naplnìni jsme svìtlem a nauèili jsme se
vìøit v tebe a dobroøeèiti tobì – Kristu Bohu s Otcem
i Svatým Duchem v jediném Bo�ství, moci a vládì.

Ty jsi záøe Otcova, nemìnné a nepohnutelné zobrazení
bytosti a pøirozenosti Jeho, pramen moudrosti a blahoda-
ti. Otevøi ústa mnì høíšnému a nauè mne modlit se, jak se
nále�í a zaè je tøeba. Jistì, znáš veliké mno�ství høíchù
mých, leè jejich nesèetnost je pøemáhána milosrdenstvím
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tvým. Tedy hle, s bázní stojím pøed tebou a zoufalství
duše své uvrhl jsem v hlubinu milosti tvé. Jako kormidel-
ník veï �ivot mùj, ty, jen� pouhým svým slovem øídíš
všechno stvoøení s nevypravitelnou mocí moudrosti své.
Tichý pøístave tìch, kteøí jsou zmítáni bouøí, uka� mi ces-
tu, po ní� mám kráèet! Udìl mému myšlení Ducha moud-
rosti své! Mému nerozumu daruj Ducha poznání tebe!
Skutky moje zastiò duchem báznì pøed tebou! Ducha pra-
vého obnov v nitru mém a Duchem panujícím posilni kolí-
sající a nestálé uva�ování mé; abych blahým Duchem
tvým veden byl k tomu, co je u�iteèné, stal se hodným
ka�dého dne plnit pøikázání tvá a v�dy mìl na pamìti pøí-
chod tvùj slavný a usvìdèující vše, èeho se dopustím.

Nedovol, abych byl oklamán hynoucími krásami tohoto
svìta, leè posilni v nás touhu po dosa�ení pokladù budou-
cích. V�dy� ty jsi pravil, Vládce, �e zaèkoliv budeme prosit
ve jménu tvém, zajisté obdr�íme od Otce tvého, Boha spo-
luvìèného. Proèe� i já høíšný uprošuji tvou dobrotu v den
sestoupení Svatého Ducha tvého: „Udìl mi, oè prosím ke
spáse!“ Ano, Pane, štìdrý dobrodinèe, ty jsi blahý dárce
všeho dobrého, jeliko� v hojnosti dáváš, oè prosíme. Ze
svého soucitu a milostivosti pøijal jsi bezhøíšnì úèast na
tìlesnosti naší a skláníš se láskyplnì k tìm, kteøí sklonili
svá kolena pøed tebou, je�to stal ses obìtí smírnou oèiš-
�ující høíchy naše.

Udìl tedy, Pane, lidu svému slitování svá! Slyš nás v nebi
svém svatém! Posvì� nás mocí spásné pravice své! Ukryj
nás pod krovem køídel svých! Ké� nepøehlédneš díla ru-
kou svých! Pøed tebou jediným jsme zhøešili, avšak takté�
tobì jedinému slou�íme. Neumíme uctívat boha cizího,
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Vládce, ani vztahovat ruce k bohu jinému. Odpus� nám
prohøešky a pøijmi naše modlitby na kolenou; podej nám
všem ruku pomocnou; pøijmi modlitbu nás všech jako pøí-
jemnou vùni kadidla, stoupající k pøeblahému královské-
mu trùnu tvému.

Pøipojuje se i modlitba tato (mo�no vstát):

Hospodine, Hospodine, vysvobozující nás od ka�dé støely
létající ve dne, zbav nás i všeho, co se plí�í ve tmì. Pøijmi
veèerní obì� – pozdvi�ení rukou našich. Uèiò nás hodný-
mi, abychom vládou noci prošli bez poskvrny a bez zkouš-
ky od zlých. Vysvoboï nás od všeliké bouøe, zmatení a úz-
kosti, je� k nám od ïábla pøicházejí. Duším našim daruj
lítost a myšlenkám starostlivost o zodpovídání se na
strašném a spravedlivém soudu tvém. Bázní pøed tebou
ukøi�uj tìla naše a umrtvi pozemské údy naše, abychom
se i v tišinì spánku osvìcovali zøením soudù tvých. Vzdal
od nás jakékoliv nepøístojné sny a škodlivé �ádosti. Po-
zdvihni nás v èas modlitby upevnìné ve víøe a úspìšné
v plnìní pøikázání tvých.

Diákon závìr ektenie: Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad námi
a zachovej nás, Bo�e, blahodatí svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné vládkynì naší, Bo-
horodice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce,
sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz – ohlas: Zalíbením a dobrotou jednorozeného Syna svého,
s ním� blahosloven jsi, s pøesvatým, blahým a o�ivujícím Du-
chem svým, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.
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�almista pokraèuje v postupu veèení:
Dej�, Hospodine, abychom veèer tento | bez høíchu strávili.
Blahosloven jsi, Hospodine, | Bo�e otcù našich,
a chváleno a velebeno jest jméno tvé | na vìky. Amen.
Budi�, Hospodine, milost tvá na nás, |nebo� doufali jsme v tebe.
Blahosloven jsi, Hospodine, | pouè nás Zákonem svým.
Blahosloven jsi, Vládce, | nauè nás Zákonu svému.
Blahosloven jsi, Svatý, | osvì� nás zákony svými.
Hospodine, milost tvá jest na vìky, | neopovrhuj dílem rukou svých.
Tobì nále�í chvála, | tobì nále�í píseò,
tobì sláva nále�í, | Otci i Synu i Svatému Duchu,
i nyní i v�dycky, | a� na vìky vìkùv. Amen.

Tøetí modlitba

Diákon: Opìt a opìt, sklonivše kolena svá, k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Knìz ète nahlas tøetí modlitbu (podobnì jako pøed tím):

Prameni stále vyvìrající, �ivý a osvìcující, tvùrèí Sílo
spoluvìèná s Otcem! Ty, jen� jsi dílo spásy lidské výbornì
uèinil, Kriste Bo�e náš, zlámal jsi neroztrhnutelná pouta
smrti a závory podsvìtí, a pøemohl jsi všechno mno�ství
zlých duchù, kdy� jsi sám sebe pøivedl jako neposkvrnì-
nou oveèku k zabití, abys dal jako obì� své pøeèisté tìlo,
�ádným høíchem nedotèené a nedostupné nièemu neèisté-
mu. Tímto strašným a nevylíèitelným úkonem posvát-
ným jsi nám vìèný �ivot daroval. Do podsvìtí jsi sestoupil
a zlámal vìèné závory; tìm pak, kteøí tam ve tmì sedìli,
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jsi cestu východu odtud ukázal. Pùvodce zla, dávného
hada v hlubinách jsi bohomoudøe na návnadu ulovil,
spoutal jej okovy temnoty v jeho pekelné propasti a svou
neomezenì mohutnou silou uvìznil jej v ohni neuhasitel-
ném a ve tmì vnìjší.

Vìhlasná Moudrosti Otcova, ukazuješ se jako veliká po-
moc tìm, kdo jsou zkoušeni útoky, a osvìcuješ ty, kdo sedí
ve tmì stínu smrti. Pane vìènì jsoucí slávy, Otce nejvyšší-
ho milovaný Synu, vìèné Svìtlo z vìèného Svìtla, Slunce
spravedlnosti! Vyslyš nás, modlící se k tobì, a upokoj duše
slu�ebníkù svých, døíve zesnulých otcù a bratøí našich
a dalších tìlesných našich pøíbuzných i všech, kteøí jsou
ve víøe tvými, na nì� nyní vzpomínáme. Nebo� tvá jest
vláda nad veškerenstvem a v ruce své tøímáš všechny
konèiny zemì.

Vládce všemohoucí, Bo�e otcù a Pane milosti! Uèiniteli
rodu smrtelných i nesmrtelných a veškeré pøirozenosti
lidské, je� se zbuduje a pak se zase rozpadá. Pane nad
�ivotem i smrtí, nad pobýváním zde i nad odchodem ji-
nam, jen� vymìøuješ �ijícím jejich léta a urèuješ èas smr-
ti! Pøivádíš do podsvìtí a opìt vyvádíš odtud, spoutáváš
nemocí a svou vládou osvobozuješ od ní, strojíš vše pøí-
tomné zde, jak je zapotøebí, a k u�itku øídíš vìci budoucí.
Ty, kteøí jsou ochromeni �ihadlem smrti, povzbuzuješ na-
dìjí na vzkøíšení!

Vládce všeho, Bo�e, Spasiteli náš, nadìje všech konèin
zemì i tìch, kteøí jsou daleko na moøi! Ty sám jsi nám
v tento poslední, veliký a spásonosný den padesátidenní-
ho svátku zjevil tajemství svaté, jednobytné a spoluvìèné,
nerozdílné a neslité Trojice; seslal jsi a ukázal Svatého
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a �ivotodárného Ducha svého, který se v podobì ohnivých
jazykù vylil na svaté tvé apoštoly, èím� jsi je uèinil zvìsto-
vateli zbo�né víry naší, vyznavaèi a hlasateli pravého bo-
hosloví.

V tento koneèný a spásonosný den svátku jsi svolil pøi-
jmout prosby za smilování nad tìmi, kdo� jsou dr�eni
v podsvìtí. Dáváš nám tím velikou nadìji, �e uvìznìným
zesnulým bude seslána úleva od sou�ení poskvrnami,
které na nich ulpìly a zadr�ují je tam, a �e sestoupí k nim
tvoje útìcha. Vyslyš nás, poní�ené a potøebující soucitu
tvého, a upokoj duše slu�ebníkù svých, døíve zesnulých,
v místì svìtla, v místì hojnosti, v místì potìchy a odpoèi-
nutí, které vzdáleno jest všech bolestí, zármutku a lkaní.
Duchy jejich uveï tam, kde spravedliví pøebývají, uèiò je
hodnými pokoje a úlevy. Nebo� mrtví nebudou chváliti
tebe, Hospodine, a ti, kteøí jsou v podsvìtí, neosmìlí se
pøinášet ti svá vyznání; avšak my �iví dobroøeèíme tobì,
prosíme tì a pøinášíme ti modlitby a obìti za oèištìní duší
jejich.

Pøipojuje se modlitba tato (mo�no vstát):

Bo�e veliký a vìèný, svatý a lidumilný, uèiò nás hodný-
mi v tuto hodinu stát pøed nepøístupnou slávou tvou, aby-
chom opìvovali a chválili divy tvé. Oèisti� nás, nehodné
slu�ebníky své, a udìl nám blahoda� pøinášet tobì se srd-
cem zkroušeným a bez povýšenosti trojsvaté slavosloví
a díkùèinìní za veliké dary tvé, je� jsi nám udìlil a stále
nám udìluješ. Pamatuj, Pane, na nemohoucnost naši
a nezahubi� nás s nepravostmi našimi, leè nakládej s ná-
mi poní�enými dle veliké své milosti, abychom unikli tmì
høíchu a chodili ve dni spravedlnosti; a obléknuvše se ve
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zbroj svìtla, zùstali jsme nezranìni jakýmkoliv úkladem
od zlého a smìle za vše oslavili tebe, jediného pravého a li-
dumilného Boha.

Vskutku nesmírné je pøec tajemství tvé, Vládce všech
a Stvoøiteli, – jak doèasný rozpad stvoøení tvých, tak poté
jejich opìtné zbudování a upokojení navìky! Vzdáváme ti
díky za vše: za to, �e jsme pøišli na tento svìt, i za to, �e jej
opouštíme, èím� je posilována naše nadìje na tvé neklam-
nì zaslíbené vzkøíšení a nehynoucí �ivot, jim� jsme za-
snoubeni a budeme se z nich radovat pøi budoucím dru-
hém pøíchodu tvém. Nebo� jsi pùvodcem našeho vzkøíšení
i neúplatným a lidumilným soudcem všech, kteøí zde �ili,
jako�to Vládce a Pán odplaty, jen� se stal podobný nám.
Dle své krajní blahosklonnosti jsi pøijal na sebe lidské tìlo
a krev i naše utrpení, ani� sám by ses provinil. Ze svého
milosrdenství a slitovnosti svolil jsi dobrovolnì okusit
muka. A byv zkoušen, kdy� jsi trpìl, stal ses zaslíbeným
pomocníkem nám, kteøí jsme zkoušeni, èím� nás všechny
spolu se sebou pøivádíš tam, kde není bolesti.

Pøijmi tedy, ó Vládce, prosby a modlitby naše, a upokoj
všechny otce a matky, bratry a sestry a dìti i ostatní pøí-
buzné a spolurodáky ka�dého z nás, a všechny duše døíve
zesnulých v nadìji na vzkøíšení i �ivot vìèný. Duše jejich
po jménech zapiš v knihu �ivota, umísti je do náruèe
Abrahama, Izáka a Jákoba, pøiveï je do zemì �ivých, do
království nebeského, do ráje rozkoše; svìtlí andìlé nech�
je všechny uvedou do svatých pøíbytkù tvých. Spolu s ni-
mi pozdvihni z hrobù i naše tìla v den, jen� jsi urèil, dle
svatých a neklamných zaslíbení svých.

To pøece není smrt pro slu�ebníky tvé, Pane, kdy� opouš-
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tíme tìlo a jdeme k tobì, Bohu našemu; je to pouhé pøesíd-
lení z místa tí�e a bolu tam, kde je dobøe, pøíjemnì a krás-
nì, kde vládne pokoj a radost. Jestli èímkoliv prohøešili
jsme se pøed tebou, budi� milostiv nám i jim, nebo� nikdo
není èist pøed tebou a bez poskvrny, i kdyby pouze jediný
den trval �ivot jeho. Jedinì Pán náš Je�íš Kristus je tím,
kdo kdy �il na zemi prost høíchu. V tomto Spasiteli máme
všichni nadìji dosáhnout milosti a odpuštìní høíchù
svých. Proto jako blahý a lidumilný Bùh nám i jim ulehèi,
odpus� a promiò høíšné pády, úmyslné i neúmyslné, jich�
jsme se vìdomì i nevìdomì dopustili, høíchy zjevné
i skryté, páchané skutkem, v myšlenkách èi slovy nebo ce-
lým zpùsobem �ivota našeho i ka�dým pohnutím tìla
i duše. Tìm, kteøí ji� skonali, daruj svobodu a lehkost;
nám, kteøí jsme ještì zde, po�ehnej a dopøej dobrý a pokoj-
ný konec, a stejnì tak i všemu budoucímu lidu tvému.
Otevøi nám náruè své milosti a lidumilnosti pøi strašném
a hrozném pøíchodu tvém, a uèiò nás hodnými království
svého.

Pøipojuje se ještì modlitba tato:

Bo�e veliký a nejvyšší, jediný, který máš nesmrtelnost!
Bo�e, pøebývající ve svìtle nepøístupném, jen� jsi všechno
stvoøení moudøe uèinil, oddìliv svìtlo od tmy, slunce jsi
ustanovil, aby vládlo ve dne, mìsíc pak a hvìzdy, aby
vládly v noci. Uèiò hodnými nás høíšné i v tuto hodinu
stanout s vyznáním pøed tváøí tvou a pøinášet tobì slu�bu
veèerní. Ty sám, lidumilný Pane, veï modlitbu naši, aby
se vznášela k tobì jako kadidlo, a pøijmi ji jako vùni pøí-
jemnou. Dej� nám, a� pøítomný veèer a nadcházející noc
jsou pokojny, odìj nás ve zbroj svìtla, vysvoboï nás od
hrùzy noèní a od veškerého nebezpeèí, je� se plí�í v temno-
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tì. Daruj nám spánek, jen� nám dáváš, aby se obnovily
ochablé síly naše. Nech� spíme vzdáleni všech ïábelských
pøeludù. Ano, Vládce všech, dárce blah, dej� abychom na
lo�ích svých s lítostí v noci vzpomínali na jméno tvé a osví-
ceni jsouce rozmýšlením o pøikázání tvých, povstali s ra-
dostí v duši ke slavosloví dobroty tvé, pøedkládajíce tvému
milosrdenství prosby a modlitby za høíchy své a za všech-
ny lidi tvé, je� na pøímluvy pøesvaté Bohorodice navštiv
milostí svou.

Diákon závìr ektenie: Zastaò se nás, spasi� náš, smiluj se nad námi
a zachovej nás, Bo�e, blahodatí svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné vládkynì naší, Bo-
horodice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce,
sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz – ohlas: Nebo� ty jsi pokoj duším i tìlùm našim, a tobì slá-
vu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky,
a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Následuje ektenie prosebná:

Pak diákon zaèíná prosebnou ektenii: Vykonejme veèerní modlitbu
naši k Hospodinu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Diákon: Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad námi a zachovej
nás, Bo�e, blahodatí (milostí) svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Diákon: Abychom celý veèer dokonale, svatì, pokojnì a bez høíchù
strávili, Hospodina prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)
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Diákon: Za andìla pokoje, vìrného vùdce, ochránce duší a tìl našich,
Hospodina prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Diákon: Za odpuštìní a prominutí høíchù a pokleskù našich Hospo-
dina prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Diákon: Za to, co je dobré a u�iteèné duším našim, a za mír svìta
Hospodina prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Diákon: Abychom ostatní èas �ivota svého v pokoji a pokání skonèili,
Hospodina prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Diákon: Za køes�anské skonání �ivota našeho, bez bolesti, bez za-
hanbení, v pokoji a za dobré zodpovídání se na hrozném soudu Kris-
tovì prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Diákon: Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné vládkynì
naší, Bohorodice a v�dycky Panny Marie, se všemi svatými pamìtli-
vi jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu
poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz: Nebo� dobrotivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu
vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a�
na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Knìz: Pokoj všem.

Vìøící: I duchu tvému.

Diákon: Skloòme hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící (zpívají pomalu se sklonìnou hlavou): Pøed tebou, Hospodine.
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Knìz (se modlí tiše): Hospodine, Bo�e náš, který jsi nebesa sklonil
a sestoupil pro spasení pokolení lidského, shlédni na slu�ebníky své
i na dìdictví své; nebo� pøed tebou, pøísným a lidumilným soudcem,
slu�ebníci tvoji sklonili hlavu i šíji svou; neoèekávají pomoci od lidí,
nýbr� od tebe oèekávají milosti a tou�í po spasení tvém. Opatruj je
ka�dého èasu i tohoto veèera, ochraòuj je také v nastávající noci
pøed ka�dým nepøítelem a všelikým pùsobením ïábelským, pøed
daremnými myšlenkami a úmysly zlými.

(Hlasitì:) Budi� moc království tvého blahoslovena a velebena,
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky vì-
kùv.

Vìøící: Amen.

Po modlitbì sklánìní hlav následují:

Stichiry na stichovnì (hlas 3.)

Jazyky se dnes staly zjevným znamením pro všechny. �idé, z nich�
Kristus tìlesnì pocházel, upadli do nemoci nevíry a odpadli od blaho-
dati Bo�í. Kde�to my, kteøí jsme pozváni z pohanù, uèinìni jsme hodný-
mi svìtla Bo�ího, upevnìni byvše kázáním apoštolù ohlašujících slávu
Boha, dobrodince všech. S nimi sklánìjme srdce i kolena, Svatému Du-
chu u víøe se klanìjíce, upevnìni Spasitelem duší našich.

Verš: Srdce èisté stvoø ve mnì, Bo�e, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Nyní Utìšitel, Duch Svatý vylit byl na ka�dé tìlo, poèínaje od apoštolù,
a pøes nì pøechází Jeho blahoda� na všechny vìrné, kteøí se k nim pøi-
pojili. Potvrzuje tak své mocné sestoupení v podobì ohnì, kdy� uèední-
ky podìlil jazyky, aby v písních opìvovali Hospodina, a ke slávì Bo�í.
Proèe� my, jejich� mysl je v srdci osvìcována a ve víøe jsme upevnìni
Svatým Duchem, modleme se za spásu duší našich.

Verš: Neodvrhuj mne od tváøe své a Ducha tvého Svatého neodnímej ode
mne.

Nyní odìni jsou apoštolé shùry mocí Kristovou, nebo� obnovil je Utìši-
tel, jeho� pøítomnost v èlovìku se tímto obnovila skrze tajemnou obno-
vu mysli a poznání Boha. Hlásajíce jej cizími jazyky, hlasitou øeèí
kázali Boha dobrodince všech a vyhlásili uctívání vìèné Bo�í pøiroze-
nosti – prosté, leè jsoucí ve tøech Osobách. Proto osvíceni byvše apoš-
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tolským uèením, klaníme se Otci, se Synem i Duchem, prosíce za spásu
duší našich.

Sláva… I nyní… (Hlas 8.)

Pojïte, lidé, pokloòme se Bo�ství ve tøech Osobách – Synu v Otci, se
Svatým Duchem. Nebo� Otec mimo èas zrodil Syna stejnì vìèného
a spolutrùnícího jako On. I Duch Svatý je z Otce, a se Synem je oslavo-
ván. Jediná Moc, Jediná Bytnost, Jediné Bo�ství. Jemu se klanìjíce,
všichni hlásáme: „Svatý Bo�e, jen� jsi vše stvoøil skrze Syna pøi spolu-
pùsobení Svatého Ducha! Svatý Silný, skrze nìho� jsme poznali Otce
a Duch Svatý pøišel do svìta! Svatý Nesmrtelný, Utìšiteli – Duchu,
jen� z Otce vycházíš a v Synu spoèíváš! Trojice Svatá, sláva tobì!

Nyní propouštíš…

Trisagion a� po Otèenáš

Knìz – ohlas po Otèenáši: Nebo� tvé jest království, moc i sláva,
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky vì-
kùv.

Vìøící: Amen.

Tropar svátku (hlas 8.) (Tøikrát; bez »Sláva…« »I nyní…«)

Blahosloven jsi, Kriste Bo�e náš, v jen� jsi rybáøe uèinil moudrými, se-
slav jim Ducha Svatého, ¡
a jimi ulovil jsi veškerý svìt. v Lidumile, sláva tobì! ¡

Knìz: Velemoudrost!

Vìøící: Po�ehnej!

Knìz: Po�ehnán jest Kristus, Bùh náš (Jsoucí), v�dycky, nyní
i pøíštì, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Upevni, Bo�e, svatou pravoslavnou víru…

Knìz: Pøesvatá Bohorodice, spasi� nás!

Vìøící: Tebe nad cherubíny…

Knìz: Sláva tobì, Kriste Bo�e, nadìje naše, sláva tobì!

Vìøící: Sláva… I nyní… Hospodi, pomiluj (tøikrát). Po�ehnej.

Nedìle Padesátnice veèer
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Knìz øíká propuštìní:

Jen� z Otcovy a Bo�í náruèe vyšel, poní�il se a s nebe na zemi sestoupil,
pøijav celou naši lidskou pøirozenost, aby ji zbo�štil, a poté na nebe opìt
vystoupil a usedl po pravici Boha a Otce, naèe� Bo�ského a Svatého,
jednobytného, spoluvìèného Ducha, stejné moci i stejné slávy, seslal na
svaté své uèedníky a apoštoly, èím� je osvítil a skrze nì pak celý svìt,
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté a neposkvrnìné svaté
Matky své, svatých, slavných a všechvalných, Boha hlásajících a du-
chonosných apoštolù i všech svatých, nech� smiluje se nad námi a spasí
nás jako Blahý a Lidumil.

Vìøící: Amen.
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