Uprostøed chrámu stojí pokrytý stolek a na nìm nádoba s vodou.
Knìz oblékne epitrachil (a felon, bude-li èíst evangelium), drí
v ruce ctihodný køí (s vonnými bylinami); pøed ním jde diakon
s kadidelnicí a dva pøisluhující se svícemi. Pøijda ke stolku,
poloí na nìj køí a vzav kadidelnici, okuøuje vodu na zpùsob
køíe a zaèíná obvyklým zpùsobem.

Knìz: Blahosloven Bùh náš…
Zaèínání obvyklé: od Králi nebeský, pøes trojsvatou píseò; konèí
ohlasem knìze po Otèenáši (poèáteèní ohlas a toto vše se vynechává,
koná-li se svìcení vody v rámci liturgie nebo šesté hodinky.)

Nebo tvé jest království, moc i sláva…
Po poehnání knìze se ète alm 142. / 143. :
Hospodine! Vyslyš modlitbu mou, pro pravdu svou pozoruj
prosby mé. Vyslyš mne pro spravedlnost svou a nevcházej
v soud se sluebníkem tvým, nebo není spravedliv pøed tebou nikdo z ivých. Nebo stíhal nepøítel duši mou, poníil a
k zemi ivot mùj, do temnot mne vsadil, jako od vìkù zemøelé. Sklíèen je ve mnì duch mùj, puká v útrobách mých srdce
mé. Vzpomnìl jsem na dny dávné a nalezl pouèení ve všech
skutcích tvých, díla rukou tvých mne vyuèila. Vztahuji
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k tobì ruce své, duše má ízní po tobì jak vyprahlá zemì. Pospìš, vyslyš mne, Hospodine, duch mùj prchá. Neodvracej
tváø svou ode mne, (nebo) budu jako ti, kteøí do hrobu klesli.
Ohlas mi zjitra milost tvou, nebo v tebe jsem doufal. Uka
mi cestu, Hospodine, po které mám kráèet, nebo k tobì
pozdvihuji duši svou. Vzdal mne od nepøátel mých, nebo
k tobì se utíkám. Nauè mne plnit vùli tvoji, nebo Bùh mùj
jsi ty. Duch tvùj dobrý povede mne do zemì spravedlnosti.
Pro jméno své, Hospodine, daruješ mi ivot podle spravedlnosti své, vyvedeš ze souení duši mou. Pro milosrdenství
své vyhladíš nepøátele mé a zahubíš všechny, kdo mne
utiskují, nebo jsem sluebník tvùj.
Dále: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám; poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì. (Hlas 4.; mono zazpívat tøikrát a následující verše vynechat.)
Knìz: Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý a na vìky

milosrdenství jeho.

Lid: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám…
Knìz: Kol dokola obklíèili mne, a ve jménu Pánì jsem se

jim postavil.

Lid: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám…
Knìz: Neumøu, ale iv budu a hlásati budu skutky Hospodinovy.
Lid: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám…
Knìz: Kámen od stavitelù zavrený, ten stal hlavou

úhelnou. Od Boha byl a jest slavný v oèích našich.
Lid: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám…
Následují tropary (hlas 4.):

K Bohorodici nyní vroucnì a v pokoøe utíkejme se my
høíšní a klanìjme se, volajíce kajícnì a z hlubin duše:

Vládkynì, pomoz a smiluj se nad námi, pospìš, nebo
hyneme od mnoství høíchù, nezapuzuj své sluhy
s prázdnou, nebo v tobì jediné máme nadìji. (Dvakrát)
Sláva … I nyní …
Nikdy neumlkneme my nehodní pøi vypravování
o moci tvé, Bohorodice, vdy kdyby ses nás nezastala
svými pøímluvami, kdo by nás vysvobodil z tolika bìd,
kdo by nás chránil svobodnými? Nezøekneme se tebe,
Vládkynì, nebo pokadé zachráníš sluebníky své od
všech lítých nepøátel.
Dále alm 50. / 51. :
Smiluj se nade mnou, Boe, podle velikého milosrdenství
svého a podle mnoství slitování svých oèisti nepravost mou.
Dokonale omyj mne od nepravosti mé a od høíchu mého oèisti mne. Nebo nepravost svou já znám, a høích mùj pøede
mnou je vdycky. Proti tobì samému jsem zhøešil, a co zlé je
pøed tebou, uèinil jsem; take spravedlivé budou rozsudky
tvé a zvítìzíš, a budeš soudit. Nebo hle, v nepravostech
jsem byl zplozen, a v høíších poèala mne matka moje. Ty však
pravdu sis zamiloval, tajemství velemoudrosti své a to, co je
v ní skryto, jsi mi zjevil. Skropíš mne yzopem, a oèištìn
budu; omyješ mne, a stanu se bìlejším ne sníh. Sluchu
mému radost a veselí dáš: zaradují se kosti poníené. Odvra
oblièej svùj od høíchù mých a oèis všechny nepravosti mé.
Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém. Neodvrhuj mne od tváøe své a Ducha tvého svatého
neodnímej ode mne. Navra mi radost spasení tvého a Duchem panujícím upevni mne. Nauèím provinilce cestám
tvým, a bezboníci se obrátí k tobì. Zbav mne (viny za prolévání) krve, Boe, Boe spasení mého!, a mùj jazyk s veselím
bude oslavovat spravedlnost tvou. Hospodine, rty mé otevøi,
a ústa má zvìstovat budou chválu tvou. Nebo kdybys byl
chtìl obì, pak bych ji dal; leè v zápalných obìtech nemáš zalíbení. Obìtí Bohu (milou) je duch zkormoucený, srdcem
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zkroušeným a pokorným Bùh nepohrdne. Proka dobrodiní
Sionu, Hospodine, v zalíbení svém; nech zbudovány jsou zdi
jerusalemské. Tehdy zalíbíš sobì obì spravedlnosti, ertvu
a celopaly; tehdá beránky na oltáø tvùj klásti budou.
Poté pìjeme tropary tyto (hlas 6.):

Raduj se ty, která jsi byla andìlem navštívena a porodila jsi Budovatele svého; Panno, zachraò ty, kteøí tì velebí. (První tropar dvakrát)
Opìvujeme Syna tvého, Bohorodice; ode všech bìd vysvoboï sluebníky své.
Králù, prorokù i apoštolù a muèedníkù jsi chlouba, zastánkynì celého svìta, Panno Nejèistší.
Ústa všech pravoslavných tì chválí; velebí a oslavují
pøeèisté rození tvé, Marie, nevìsto Boí.
Kriste mùj, dej i mnì nehodnému prominutí vin, prosím tebe, milosrdného, skrze pøímluvy té, je tì
porodila.
V tebe jsem nadìji svou sloil, Bohorodice, zachraò
mne pøímluvami svými a daruj mi odpuštìní høíchù.
Oivi mne pøímluvami svými ty, je jsi ivotodárce
a Spasitele porodila, poehnaná nadìje duší našich.
Budovatele všech jsi v lùnì svém poèala, Panno nejèistší, pøímluvami svými zachraò duše naše.
Bohorodice, je jsi po zvìstování slova porodila nevýslovnì Slovo opìvované, Jeho pros, aby spasil duše
naše.
Mnì, jen se více ne jiný èlovìk prohøešil, uèiò milostivým soud Syna tvého, Vládkynì, pøímluvami svými.

Jak mi náleí, opìvuji tebe: Raduj se, Bohorodice èistá,
vdycky Panno; prosím, abych pøímluvami tvými
spasen byl.
Vysvoboï mne od ohnì vìèného a muk, je mne èekají,
Boí rodièko, abych tebe velebil.
Nepøezírej prosby sluebníkù svých, prosíme, Vládkynì nejopìvovanìjší, abychom vysvobozeni byli od všelikého napadení.
Neduhù, všech nemocí a trápení zbav nás, kteøí se utíkají k posvátné tvé záštitì.
Podivuhodný zázrak vidíme v tobì, Boí rodièko, nebo
z tebe se kvùli nám narodil Budovatel všech a Bùh náš.
Chrám tvùj, Bohorodice, ukázal se jako všemocný lék
nemocí a utìšení zarmoucených duší.
Pøesvatá Bohorodice, porodivší Spasitele, záchrano
z neštìstí a pomoci v jakékoliv jiné nouzi pro
sluebníky tvé!
Vysvoboï ode veškeré doléhající nenávisti sluebníky
své, pøesvatá Vládkynì, i od všeliké rány duševní
i tìlesné.
Panno, Bohorodice, zachraò všechny, kteøí se k tobì
utíkají, pøímluvami svými a vysvoboï je od jakékoliv
nouze a souení.
Komu z tìch, kdo se utíkají ke chrámu tvému, Bohorodice, nedostává se brzkého uzdravení duševního spolu
s tìlesným, ó Pøeèistá?
Ó Slitovný, uprošený ode všech svatých i nebeských
øádù andìlských, oèisti mne, skrze tu, je tì porodila.
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Ušetøi, Spasiteli, duše bratøí našich zemøelých v nadìji
ivota; ulehèi a odpus jim prohøešení.
Raduj se, Panno, která jsi oèištìním svìta; raduj se, nádobo Boské many a zlatý svícne skvoucí, Boí nevìsto.
Opìváme tebe, Boha – jediného v Trojici, voláme hlasem trojsvatým, modlíce se za dar spasení.
Sláva…
Panno, porodivší Spasitele i Vládce svìta a Pána! Jeho
pros za spásu duší našich.
I nyní…
Raduj se, horo!, raduj se, keøi!, raduj se, bráno!, raduj
se, ebøi!, raduj se, boská hostino!, raduj se, všech pomoci, Vládkynì!
Na pøímluvy milostivé Matky tvé pøeèisté i všech svatých tvých, Kriste, daruj své milosti lidem tvým.
Na pøímluvy slavných archandìlù a andìlù i nebeských
øádù, Spasiteli, sluebníky své v dobru ochraòuj.
Na pøímluvy dùstojného a slavného køtitele tvého, proroka, Pøedchùdce svého, Kriste, Spasiteli mùj, sluebníky své opatruj.
Na pøímluvy slavných apoštolù a muèedníkù i všech
svatých tvých daruj lidem milosti své.
Na pøímluvy slavných nezištníkù i Bohorodice, pomoci
a opory svìta, ochraòuj, Pane, sluebníky své.
Sláva…
Otci i Synu i Svatému Duchu pøinášíme slavosloví, pravíce: Trojice Svatá, spasi duše naše.

I nyní…
Nevypravitelnì poèavší a porodivší Stvoøitele svého,
Panno, zachraò ty, kteøí tì velebí.
Dále:

Bránu milosrdenství otevøi nám, poehnaná Bohorodice, abychom doufajíce v tebe nezhynuli, ale osvobozeni
byli tebou od všeliké bídy; jeto jsi spása pokolení
køesanského.
Dále:

Knìz: K Hospodinu modleme.
Lid: Hospodi, pomiluj.
Knìz: Nebo svatý jsi, Boe náš, a tobì slávu vzdá-

váme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid: Amen.
Dále následující tropary (hlas 6.):

Nyní nastal èas posvìcení všech a oèekává nás spravedlivý soudce, tedy obrame duše k pokání, jako kdysi
ena smilná se slzami úpìjme: Pane, smiluj se nad
námi.
Do vod ponoøený, stal ses, Kriste, pramenem uzdravení; v nejctihodnìjším chrámu Panny jsme dnes tvým
poehnáním skropeni a tím od nás nemocných odháníš
neduhy, lékaøi duší a tìl našich.
Jako Panna rodila jsi nevysvìtlitelnì a Pannou jsi zùstala jako Matka bez manela. Bohorodice, Marie, pros
Krista, Boha našeho, abychom byli spaseni.
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Pøesvatá Bohorodice, Panno, spravuj díla rukou našich
a prominutí høíchù našich vypros nám, pìjícím andìlskou píseò:
Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj
se nad námi.
Zpívá se trojsvatá píseò jako obvykle a po ní diakon praví:

Pozor mìjme!
Knìz: Pokoj všem!
Lid: I duchu tvému.
almista ète prokimen (hlas 1.):

Hospodin je mým osvícením, Spasitelem mým, y koho
bych se bál?
Verš: Hospodin je ochráncem ivota mého, koho bych se

dìsil?

Diakon: Velemoudrost.
almista: Ètení z listu svatého apoštola Pavla k idùm.
Diakon: Pozor mìjme!

Bratøi, ten, který posvìcuje, i ti, kteøí jsou posvìceni, z jednoho jsou všichni Otce. Z této pøíèiny nestydí se nazývati je bratøími, øka: „Zvìstovati budu jméno tvé bratøím svým, uprostøed
chrámu opìvovati budu tebe.“ A opìt: „Já budu
v nìho doufati.“ A opìt: „Hle, já a dítky, které
mi dal Bùh.“ Ponìvad tedy dìti jednoho otce sdílejí stejné tìlo a krev, i on té podobnì je s nimi
spoluúèasten; aby skrze smrt zbavil moci toho,
který je vladaøem smrti, to jest ïábla; a aby vysvobodil ty, kteøí byli strachem ze smrti po vše-

chen èas ivota dreni v otroctví. Nebo neujal
se andìlù, ale pokolení Abrahamovo pøijal. Proto musel být ve všem podoben bratøím, aby se
stal milosrdným a vìrným veleknìzem pøed Bohem k oèištìní høíchù lidu. Nebo e sám trpìl
zkoušen byv, mùe pomoci tìm, kteøí jsou zkoušeni. (idùm 2,11—18)
Knìz: Pokoj tobì!
Lid: Allelujah, allelujah, allelujah. (Hlas 5.)
1. verš: Vypravím ze srdce svého slovo dobré.
2. verš: Vypovím Králi o dílech svých.
Knìz: Velemoudrost, povznesme se a poslyšme svaté

Evangelium! Pokoj všem!
Lid: I duchu tvému.

Diakon: Od Jana svaté evangelní ètení.
Lid: Sláva tobì, Pane, sláva tobì.
Diakon: Pozor mìjme!

Za onoho èasu vydal se Jeíš do Jerusalema.
V Jerusalemì je u Ovèí brány rybník, hebrejsky
zvaný Bethesda, a u nìho pìt podloubí. V nich lehávalo mnoství nemocných, slepých, chromých
a ochrnutých, oèekávajících pohyb vody. Nebo
andìl Pánì kadý rok sestupoval do rybníka
a hýbal vodou; kdo první po tom pohnutí vstoupil do vody, uzdraven býval, a trpìl nemocí kteroukoli. (Jan 5,1—4)
Pak diakon pøednáší ektenii:

V pokoji k Hospodinu modleme se.
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Za pokoj shùry a za spásu duší našich…
Za mír celého svìta, za blaho svatých církví Boích…
Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s vírou…
Za vladyku našeho… za dùstojné knìstvo…
Za vlast naši a její pøedstavitele k Hospodinu…
Za mìsto toto a za všechna mìsta a zemì…
Za pøíznivé poèasí, za hojnost plodù zemských…
Za cestující po zemi, vodì i vzduchem, za nemocné…
Aby posvìceny byly vody tyto, silou a pùsobením
a sestoupením Svatého Ducha, k Hospodinu modleme
se.
Aby sestoupilo na vody tyto oèišující pùsobení nadpøirozené Trojice, k Hospodinu modleme se.
Aby se voda tato stala léèivou pro duše i tìla, a odpuzující všechny nepøátelské síly, k Hospodinu modleme se.
Aby Pán, Bùh náš seslal poehnání Jordánské a posvìtil vody tyto, k Hospodinu modleme se.
Za všechny, kteøí potøebují Boí pomoc a zastání,
k Hospodinu modleme se.
Abychom osvíceni byli osvícením mysli jednobytnou
Trojicí, k Hospodinu modleme se.
Nech Pán, Bùh náš ukáe nás jako syny a dìdice Království svého skrze úèast na vodì této a jejím skropením, k Hospodinu modleme se.
Abychom vysvobozeni byli ode všeho souení, hnìvu
a nouze, k Hospodinu modleme se.
Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej
nás, Boe, milostí (blahodatí) svou.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie, se všemi
svatými pamìtlivi jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Lid: Tobì, Hospodine.

Nebo tobì náleí všechna sláva, èest a klanìní,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv.
Lid: Amen.
Dále tuto modlitbu:

Pane, Boe náš, veliký v radì a podivuhodný v dílech,
všeho stvoøení uèiniteli, zachovej smlouvu svou a milost svou tìm, kteøí tì milují a dodrují povelení tvá;
pøijmi slzy dojetí prolévané všemi trpícími; vdy kvùli
tomu jsi pøišel, pøijav podobu sluebníka a nikoliv hrozivou; a pravé zdraví udìloval jsi tìlu, øka: „Hle, uèinìn
jsi zdravým, u nehøeš více;“ blátem oèi uzdraviv, omýt
je kázal jsi; svým slovem èiníš, aby svìtlo vstoupilo;
bouøící proti nám vlny vášní slaného moøe ivota vysušuješ a obtíné vlny slastí krotíš; ty sám, lidumilný
Králi, který jsi nám dopøál, abychom se oblékli v snìhobílé odìní z vody a Ducha, sešli nám skrze pøijímání
této vody a jejím kropením poehnání své, nebo smývá
skvrnu vášní. Ó Blahý, modlíme se, navštiv naši nemohoucnost a uzdrav milostí svou neduhy naše duševní
i tìlesné. Na pøímluvy nejèistší Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie, mocí uctívaného a ivotodárného køíe, skrze pomoc èestných nebeských beztìlesných mocností, dùstojného a slavného proroka,
pøedchùdce a køtitele Jana, svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatých otcù našich velikých uèitelù celého svìta a svìtitelù Basila Velikého, Øehoøe The-
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ologa a Jana Zlatoústého, svatých otcù našich
Athanasije a Cyrila, patriarchù alexandrijských, svatého otce našeho Spyridona Trimyfuntského, divotvorce,
svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa Myr Lykejských, divotvorce, [svatých otcù našich, celé Rusi divotvorcù, Petra, Alexije, Ióny a Filipa] svatého a slavného
velikomuèedníka Jiøího Vítìzného, svatého a slavného
velikomuèedníka Dimitrije Myrotoèivého, svatých
slavných divotvorcù nezištníkù Kosmy a Damiána,
Kýra a Jana, Pantelejmona a Hermolaje [Sampsona
a Diomida, Mokia a Anikity, Thalalea a Tryfona]; svatých apoštolùm rovných Cyrila a Metodìje, uèitelù slovanských, svatého zboného kníete Rostislava Moravského, svatého muèedníka a kníete èeského Václava
a svaté muèednice knìny Ludmily, svatých a ctihodných otcù našich, Ivana, poustevníka èeského, a Prokopa Sázavského, svatého nového muèedníka biskupa
Gorazda, svatého vyznavaèe Alexije Karpatoruského
[svatých srbských osvìtitelù a uèitelù Symeona Myrotoèivého, svìtitelù Sávvy, Arsenije a Maksima] svatých
vítìzných muèedníkù, ctihodných a bohonosných otcù
našich, svatých a spravedlivých rodièù Jáchyma
a Anny, svatého (jméno svatého, jeho jest chrám
a jeho je svátek) a všech svatých tvých. Ochraòuj,
Pane, blahovìrný a Krista milující rod náš.
Spasi, Pane, a smiluj se nad (jméno episkopa), daruj
mu duševní i tìlesné zdraví, a pracujícímu pro tebe
a pro tento køesanský lid budi ve všem milostiv.
Pamatuj, Pane, na veškerý episkopát pravoslavný, øádnì hlásající slovo pravdy tvé, i na všechno knìstvo
a mnišstvo, a na spásu jeho.
Pamatuj, Pane, na nenávidící i milující nás, bratry naše
ve slubách, pomáhající, i na ty, kteøí z poehnaných

dùvodù odešli a uloili nám nehodným modliti se za nì.
Pamatuj, Pane, na bratry naše, kteøí jsou v zajetí a v
souení, smiluj se nad nimi podle velikého milosrdenství svého a vysvoboï je ze všeliké nouze. Nebo ty jsi
pramen uzdravení, Kriste Boe náš, a tobì slávu
vzdáváme s bezpoèáteèným Otcem tvým i s pøesvatým, blahým a ivotodárným tvým Duchem,
nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid: Amen.
Knìz: Pokoj všem!
Lid: I duchu tvému.
Diakon: Skloòte hlavy své pøed Hospodinem!
Lid: Pøed tebou, Hospodine.
Knìz se tiše modlí:

Pøikloò, Pane, ucho své a vyslyš nás ty, který jsi ke svému pokøtìní v Jordánu svolil a posvìtil vody. Poehnej
nám, všem, kteøí skláníme šíje své na znamení své
sluebnosti. Uèiò nás hodnými, abychom byli naplnìni
posvìcením tvým skrze úèast na této vodì. Nech nám
bude ke zdraví tìla i duše, Pane.
Nebo ty jsi posvìcení naše a tobì slávu a díky
a úctu vzdáváme, s bezpoèáteèným tvým Otcem
i pøesvatým a blahým i ivotodárným Duchem,
nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid: Amen.
Poté vzav svatý køí, ehná vodu tøikrát ve znamení køíe, ponoøuje a vynoøuje jej, a zpívá se následující tropar (hlas 1., tøikrát):

Spasi, Pane, lid svùj, a poehnej dìdictví svému, vítìzství nad nepøáteli daruj køesanùm
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pravoslavným a ochraòuj vìrné své køíem
svým.
Pak tropar (hlas 2.):

Uèiò nás hodnými darù tvých, Bohorodice Panno, pøehlíejíc prohøešení naše a podávajíc uzdravení nám,
kteøí skrze víru pøijímají poehnání tvé, Pøeèistá.
Knìz políbí svatý køí. Kropí posvìcenou vodou (na východ, západ, jih a sever), oltáø i celý chrám a všechny lidi líbající køí.

Lidé zpívají následující tropar (hlas 4.):

Pramen uzdravení majíce, svatí nezištníci, podáváte
uzdravení všem, kteøí to potøebují, nebo jste byli uèinìni hodnými pøijmout pøeveliké dary z vìènì prýštícího Pramene, od Spasitele našeho. Vdy pravil vám
Pán stejnì jako k horlivým apoštolùm: „Hle, dal jsem
vám moc nad duchy neèistými, abyste je vyhánìli
a uzdravovali všeliký neduh a jakoukoliv ránu.“ Tímto
povelením jste se celý ivot øídili, zadarmo jste dostali,
zadarmo dáváte, uzdravujete trápení duší i tìl našich.
Shlédni na prosby sluebníkù tvých, Nejèistší, utiš líté
útoky proti nám vedené, zbav nás všeho souení. Nebo
víme, e jen v tobì jediné máme pevnou oporu a získali
jsme zastání. Ké nejsme zahanbeni, kdy tì vzýváme,
Bohorodice; pospìš ale vyslyšet prosby tìch, kdo tì vìrnì opìvují: Raduj se, Vládkynì, všech pomoci, radosti
i záštito, záchrano duší našich.
Vládkynì, pøijmi modlitby sluebníkù tvých a vysvoboï nás od veškeré nouze a zármutku.
Po kropení následuje ektenie:

Smiluj se nad námi, Boe, podle velikého milosrdenství
svého, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se.

Ještì modlíme se, aby ochránìno bylo mìsto toto (ves
tato) i svatý chrám tento a všechna mìsta a zemì od
hladu, moru, zemìtøesení, potopy, ohnì, meèe, vpádu
cizozemcù a obèanské války; aby milostivý a pøístupný
k našim modlitbám byl blahý a lidumilný Bùh náš a odvrátil od nás veškerý na nás uvalený hnìv a vysvobodil
nás od pøicházejícího spravedlivého trestu svého
a smiloval se nad námi.
Lid: Hospodi, pomiluj. (40

)

Knìz zvolá: Vyslyš nás, Boe, Spasiteli náš, nadìje všech

konèin zemì i tìch, kteøí jsou daleko na moøi; a milostiv, milostiv budi, Vládce, ke høíchùm našim a smiluj
se nad námi. Nebo milostivý a lidumilný Bùh jsi
ty, a tobì chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Lid: Amen.
Knìz: Pokoj všem!
Lid: I duchu tvému.
Diakon: Skloòte hlavy své pøed Hospodinem!
Lid: Pøed tebou, Hospodine.
Knìz praví hlasitì tuto modlitbu:

Vládce mnohomilostivý, Pane Jeíši Kriste, Boe náš,
na pøímluvy nejèistší Vládkynì naší, Bohorodice
a vdycky Panny Marie, mocí uctívaného a ivotodárného køíe, skrze pomoc èestných nebeských beztìlesných mocností, dùstojného a slavného proroka,
pøedchùdce a køtitele Jana, svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatých slavných vítìzných
muèedníkù, ctihodných a bohonosných otcù našich,
svatých otcù našich velikých uèitelù celého svìta a svì-
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titelù Basila Velikého, Øehoøe Theologa a Jana Zlatoústého, svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa
Myr Lykejských, divotvorce, svatých apoštolùm rovných Cyrila a Metodìje, uèitelù slovanských, svatého
zboného kníete Rostislava Moravského, svatého muèedníka a kníete èeského Václava a svaté muèednice
knìny Ludmily, svatých a ctihodných otcù našich, Ivana, poustevníka èeského, a Prokopa Sázavského, svatého nového muèedníka biskupa Gorazda, svatého
vyznavaèe Alexije Karpatoruského, svatých a spravedlivých rodièù Jáchyma a Anny, svatého (jméno svatého,
jeho jest chrám a jeho je svátek) a všech svatých tvých
uèiò modlitbu naši sobì pøíjemnou, daruj nám odpuštìní høíchù našich, ochraò nás záštitou køídel svých,
zapuï od nás kadého nepøítele a odpùrce a daruj mír
ivotu našemu, Pane, smiluj se nad námi i nad svìtem
svým a spasi duše naše jako Blahý a Lidumil.
Lid: Amen.
Konèí se obvyklým propuštìním (nebo návrat do liturgie).
Zkrácená sluba (napø. svìtí-li se voda v rámci svaté liturgie): na zaèátku
„Bùh jest Hospodin…“ (3 bez dalších veršù), z troparù jen 1. a poslední 2,
poté ihned ektenie následující zde po evangeliu (první dvì prosby a pak ji:
„Aby posvìceny byly vody tyto…“ a dal.) a odtud dále podle postupu. Vroucí
ektenie po kropení svìcenou vodou a vše po ní a do konce se vypouští.
Na Svaté Hoøe Athos se voda svìtí kadého prvního dne v mìsíci. Koná-li
se malé svìcení vody po liturgii, slouí se zde takto: tropary (str. 4—7) se
ètou pøi liturgii místo zpìvu pøed svatým pøijímáním (nebo pøed ním); po zaambonové modlitbì knìz vychází k nádobì s vodou (která je uprostøed chrámu pod panikadilem a je u ní pøipraveno pár zrnek kadila, svazek vonných
bylin, èisté plátno a kniha s obøadem), nese køí (bývá døevìný: na jedné
stranì je zobrazeno Ukøiování, na druhé stranì Køest Pánì) – pokud u
není pøipraven u vody – a kadidelnici; pøed ním nese kostelník svíci; pøièem
se ète 142. alm. Knìz ponoøuje ruku do vody a ehná ji. Pozdìji bere køí
a svìtí vodu, pak jí hned kropí do všech stran vùkol. Pøi troparech po posvìcení vody (str. 14) všichni pøistupují políbit køí a ruku knìze, který
kadého kropí svìcenou vodou. Následuje dokonèení pøerušené liturgie.
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