Akathist
k svatému muèedníku Václavovi,
bohabojnému kníeti èeskému

(Návrh akathistu)
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Akathist ke sv. Václavu

Kondak 1.
Bohem jsi byl vyvolen z národa svého, svatý bohabojný kníe Václave, abys byl ochránce svìtla víry
køesanské pøed temnem pohanství a záštitou pøed
nepøátelstvím tìch, kdo v nevìøe prodlévají. Ukázal ses jako dobrý sluebník Kristùv, vìrný a do
konce. Korunu muèednictví jsi pøijal a spolu s ní
i milost prosit za nás nehodné u Hospodina, Boha
našeho. My pak, radujíce se z toho, voláme hlasy
svými:
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Ikos 1.
Andìlé na nebi se radovali, kdy babièka tvoje svatá Ludmila uposlechla slov Kristových, který pravil: Nechte dítek pøijít ke mnì a nebraòte jim, nebo
takových je Království Boí. I stala se ti od kolébky
ochránkyní a uèitelkou køesanských ctností, které
sama horlivì získávala. Knìnou Ludmilou vychovaný, neváhal jsi pak v dospìlosti být záštitou a vykupitelem ze jha pohanského dìtem osiøelým. Doprovázel jsi je a ke koupeli svatého køtu, aby i ony
mohly oslavovat Boha Otce. O tom všem dobøe vìdouce, pochvalnou øeè rceme:
Raduj se, následovníku milosrdenství sluebnice
Boí, svaté Ludmily,
raduj se, ve víøe køesanské od ní pouèený.
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Raduj se, ostatní lidi svými dobrými skutky pouèující,
raduj se, neúnavný uèedníku svého uèitele, Krista
Boha našeho.
Raduj se, pøed pohanským tmáøstvím své zlopovìstné matky milostí Boí uchránìný,
raduj se, rodící se èeské Církve pìstiteli, její
ochránce a dobrodinèe.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!
[Mk 10,13–16 ]

Kondak 2.
Kdy jsi vidìl kruté pronásledování a muèení
køesanù za vlády své pohanské matky Drahomíry,
která pøevzala moc nad zemí po smrti tvého otce
Vratislava, odloil jsi nesmìlost a bázeò svého mládí a za souhlasu lidu, navzdory vùli svého bratra
Boleslava, ujal ses jako prvorozený vlády. Pronásledování a muèení jsi zastavil, rozboøené chrámy jsi
obnovil a nové dal budovat, aby v nich lidé s vdìèností k Bohu svobodnì mohli volat:
A l l e l u j a !

Ikos 2.
Rozum ti osvìcovala Boí milost, nebo svou vládu
jsi zapoèal slubou a modlitbou k Bohu v chrámech,
které jsi obnovil. Sám jsi v nich zbonì pøisluhoval,
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a byl nápomocen knìím. Dej, a i my pøi pohledu
na tvùj zápal, nadšenì pracujeme dle svých
moností pro rùst církve, rozšiøujeme zástupy
sluebníkù Kristových, k tobì radostnì volající:
Raduj se, na slubu do Boího chrámu vdy pøicházející,
raduj se, o duši svou i bliních pøíkladnì peèující.
Raduj se, mnohá dítka ke køtu pøinášející, aby se
staly úèastníky vìèného ivota.
Raduj se, tìmto dìtem potøebné vzdìlání ochotnì
poskytující,
aby v nich milost svatého køtu po celý ivot pøebývala.
Raduj se, pøed Bohem se pøimlouvající za národ
svùj v chrámech se modlící,
raduj se, hlasy prosících spìšnì vyslýchající.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 3.
V sílu a pomoc Boí skládal jsi nadìji, kdy ses chopil vlády. Vìdìl jsi, e: Dny èlovìka jsou jako tráva
a jako kvìt polní, tak odkvétá. Kdy vítr je odvane,
více ho není, ani kdo pozná místa jeho. Milost však
Hospodinova trvá vìk od vìku nad tìmi, kdo se ho
bojí. Kadé tvé vladaøské rozhodnutí vyrùstalo
z modlitby a z pøikázání Hospodinových. I my spatøujíce v tobì vzor, radostnì voláme k Bohu:
A l l e l u j a !
[alm 103,15–17]
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Ikos 3.
Svùj dar víry a lásky k Hospodinu snail ses ještì
rozhojnit, aby byl ku prospìchu nejen tobì, ale
bliním ke spáse. Tím jsi naplnil Kristùv zákon lásky k Bohu a milování bliního, a tak stal ses hodným dùstojnì opìvovat Boha Otce. Napodobil jsi
milosrdenství Pána a zalíbil ses tak svému Vládci
nebeskému. My, kteøí od tebe pøijímáme mnohé milosti a do dnešních dní, k tobì vroucnì voláme:
Raduj se, láskou Kristovou a soucitem s bliními
oplývající,
raduj se, o svìøený národ neustále a po naše dny
duchovnì peèující.
Raduj se, vzore mírnosti a pokory; svým pøíkladem
jsi cestu ke Kristu ukázal.
Raduj se, zlobu nepøátel krotící svou pokorou, smutek a al utìšující laskavostí.
Raduj se, nebo jsi køesanské ctnosti jako svìøené
høivny umnì rozmnoil,
raduj se, nebo ze svého bohatství všem štìdøe bez
rozdílu rozdáváš.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 4.
V bouøi svìtského ivota drel ses neochvìjnì duchovního dìdictví, svìøeného ti babièkou, svatou
Ludmilou, a tím jsi zachoval také pravé køesanské
uèení, jasnì hlásané v našem jazyku svatými Cyri-
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lem a Metodìjem. Modláøství ses vyhýbal a èistotu
tìla i duše zachoval. Nepolevoval jsi v tìkostech,
které nepøítel našeho spasení chystá tìm, kteøí
chtìjí následovat Krista. My pak, vidíce v tobì neotøesitelnou pevnost v èisté víøe, pìjeme Bohu:
A l l e l u j a !

Ikos 4.
Mnozí, kteøí se doslechli o tvé dobrotivosti k nešastným a chudým, pøicházeli za tebou a ty jsi jim poskytoval ulehèení jejich tìkého údìlu. A navíc sám
jsi vyhledával a navštìvoval trpící a zarmoucené.
Dobøe vìdouce o tvém dobrodiní a slitovné pomoci,
prosíme tebe, nezanechávej nás bez tvého milosrdenství. Ve svých prosbách u nebeského Vládce na
nás nezapomínej, nebo tvoji milost neustále oslavujeme a pravíme:
Raduj se, nevyèerpatelný prameni milosrdenství
a útìchy,
raduj se, nebo pro tvé zboné skutky mnozí poèali
oslavovat pravého Boha.
Raduj se, nebo jsi majákem v bouølivém moøi ivota, ukazující smìr ke Kristovu pøístavu spásy,
raduj se, záštito vdov a osiøelých dìtí, ochránce svého národa.
Raduj se, bìdami postiených lidí zastánce milosrdný,
raduj se, jen jsi trpìlivostí nad zlobou svìta zvítìzil.
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Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 5.
Jako bohabojný sluebník Kristùv, svatý Václave,
jsi chápal, e poèátek moudrosti èlovìka je bázeò
pøed Bohem. Nedoufal jsi tedy v pomíjející lidské
síly, ale ve vìènou moc Boí. Uposlechl jsi apoštola
a pøepásal ses pravdou, oblékl ses v brnìní spravedlnosti, vzal jsi štít víry, pøilbu spasení a meè duchovní, kterým je slovo Boí. Ochraòován jsi byl
znamením svatého Køíe a andìlé Boí tì doprovázeli po cestách tvého milosrdenství. My, kteøí vidíme ve tvých skutcích mnohá pouèení pro nás a pro
naše potomky, opìvujeme Boí milost danou ti shùry a jednomyslnì voláme:
A l l e l u j a !
[Ef 6,14–17]

Ikos 5.
Bojechtivému kníeti Radislavovi jsi pøed støetem
vojsk nabídl, e radìji v osobním zápasu poloíš
svùj ivot, ne aby v boji prolévaly krev šiky vojákù.
Útoèný kníe, uchystaný u k zápasu s tebou, náhle
spatøil nad hlavou tvou znamení svatého Køíe
a Boí andìly po tvém boku. V bázni ihned pøed tebou sklonil kolena svá, odevzdal ti meè na znamení
svého pokoøení, a tím ustoupil od zlého boje. Ji zde
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na zemi nebeským znamením oslavený vévodo Václave, ochraòuj shùry naše ivoty od všelikých nebezpeèí. Ve tvou záštitu pevnì doufáme, k tvé pomoci se s dùvìrou utíkáme, opìvujíce nehynoucí
slávu tvou:
Raduj se, ivot za své bliní soucitnì nabízející,
raduj se, nebo pro pokoru srdce jsi obdrel velikou
milost od Boha.
Raduj se, nebo lidi naplnìné zlostí nepøítele, jsi
svou pokorou v oveèky Kristovy promìnil,
raduj se, lid jako svìøenou høivnu bdìle ochraòující.
Raduj se, nebo jsi pùstem a modlitbou k pokoøe
srdce pøivedl,
raduj se, nebo mnohé jsi pøed zlým ochránil a stále
ochraòuješ.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 6.
Šiøitelem Kristova uèení jsi byl nejen slovy, ale
i skutky. Chrámy nové jsi dával budovat a je dále
zkrášloval. Køesanùm jsi byl vzorem a ochráncem,
hladovým jsi podával pokrm a íznivé jsi napájel,
vìznì jsi navštìvoval, sklíèené povzbuzoval a na
cestu spasení všechny obracel. Tak jsi dával pøíklad
ivota dle Boích pøikázání a uèil zpívat Bohu:
A l l e l u j a !
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Ikos 6.
Zaskvìl ses obdivuhodnou dobrotou duše, Kristùv
sluebníku, vìrný Václave. Uvidìl to císaø Otto, poznal v tobì Bohu milého sluebníka a pøi návštìvì
nabídl ti splnit jakékoli tvé pøání. Ty sis nepøál ani
zlato ani kameny drahé, ale èást ostatkù svatého
muèedníka Víta Øímského, nebo jsi vìdìl, jak podivuhodný je Bùh ve svatých svých. I my na to pamatujíce, pravíme ti radostná slova:
Raduj se, nebo jsi pøehlíel poklady svìta a co je
potøebné ke spáse, sis zvolil,
raduj se, nebo marnostem svìta ses neoddával.
Raduj se, nebo zlo jsi vdy dobrem oplácel,
raduj se, nebo klesající na duchu jsi rychle posiloval.
Raduj se, nebo pravou Kristovu lásku ke všem bez
rozdílu jsi zachovával,
raduj se, nebo o pomoc tì ádající vdy brzy jsi vyslyšel.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 7.
Chtìje Hospodin zjevit svou milost, udìlil ti dar
uzdravovat nemocné. Pøijal jsi jej ve skromnosti
a snail ses být potøebným co nejvíce ku prospìchu.
Neváhal jsi jakémukoli neboáku pomoci jako sluha a pamatoval pøi tom na Kristova slova: Kdo z vás
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nejvìtší jest, buï sluebníkem vašim. Pøispìj svou
pomocí i nám, kteøí tì prosíme a Bohu pìjeme:
A l l e l u j a !
[Mt 23,11]

Ikos 7.
Novým znamením Boí milosti jsi byl všem poddaným, nebo zakusili dobrotu tvé otcovské lásky. Vidìli i kníecí vznešenost spoleènì s pokornou vírou
v Krista Spasitele. Tímto jsi upevòoval ve víøe svùj
lid kráèející cestou spásy. I nás opatruj, prosíme
tebe, abychom zachovali víru a opìvovali tì takto:
Raduj se, dùstojný následovníku své babièky, svaté
Ludmily,
raduj se, v bohabojné úctì šiøiteli svìtla Kristova.
Raduj se, nebo jsi pøi svém vládnutí vznešenou
moudrost projevil,
raduj se, nebo lid tobì poddaný jsi v pravé víøe
utvrdil.
Raduj se, nebo pøímluvy k Bohu a do našich dnù
za svùj národ povznášíš,
raduj se, nebo za to slyšíš ode všech chválu, slávo
a okraso mìsta Prahy.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 8.
Podivuhodný zázrak se stal, kdy ti pro bohaboj-
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nost udìlil Hospodin Bùh i dar prozøetelnosti. Díky
nìmu ses dozvìdìl o prvním zlém úmyslu tvého
bratra zmaøit ivot tvùj. Unikl jsi však zlým nástrahám, Bohu jsi za to vzdával díky a na památku
jsi dal vystavìt chrám svatému muèedníku Vítu
Øímskému, jeho svaté ostatky jsi se zbonou úctou
opatroval. V tomto chrámu jsi s vdìèností zpíval
Bohu:
A l l e l u j a !

Ikos 8.
Sebe samého jsi zcela poruèil do Boí vùle. Sám jsi
pomáhal zapoèít i dokonèit zbudování chrámu svatému Vítu zasvìceného, který se pak stal národu
nevyèerpatelnou studnicí, a po okraj naplnìnou
èetnými zázraky a divy. Prosíme, ó podivuhodný
dobrodinèe Kristùv, Václave, pomáhej i nám nehodným konat skutky dobré, abychom i my mohli dùstojnì slouit Bohu, našemu nebeskému Vládci,
nebo oslavujeme tebe:
Raduj se, nebo nám vyprošuješ u Boha milost
a máme v tobì se svatými muèedníky horlivé
pøímluvce,
raduj se, nebo jejich a tvým pøispìní se mnozí obrátili k Bohu.
Raduj se, víry Kristovy dobrotivý zvìstovateli
a blahoslavenství uèiteli,
raduj se, neúnavný prosebníku za lid svùj, ochránce jeho nepøemoitelný.
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Raduj se, nebo jsi po Bohu se svatými Jeho naše
neotøesitelná opora ve chvílích nejtìších,
raduj se, nade všechny poklady vzácnìjší, klenote
náš nejcennìjší.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 9.
Mnozí lidé v tvé zemi se radovali, kdy jsi velectìné
ostatky babièky své, svaté Ludmily, nechal v bohabojné úctì pøenést z Tetína do Prahy. Nebo nesèetné zázraky se u nich ji od poèátku dìly a libá vùnì
z nich vycházela, take k uzdravení mnoha nemocných brzy pøispìly. Pøál sis, aby se všichni mohli
s modlitbou pøed nimi sklánìt, volajíce k Bohu:
A l l e l u j a !

Ikos 9.
Ani lidé nejvýmluvnìjší nemohou vylíèit, jaká dobrodiní jsi v pravé køesanské pokoøe uèinil. O lásce
Kristovì jsi slovy i skutky svìdèil, køesanský pøíklad èistého ivota, pokory a milosrdenství jsi ukázal. Upøímnou zbonost, modlitbu, pùst a ctnosti jsi
národ uèil. Stal ses lidem hvìzdou podivuhodnì
novì vzešlou, zazáøil jsi svou svatostí, proto tì neustále oslavujeme:
Raduj se, zastánce pravé víry køesanské, svatým
Metodìjem hlásané,
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raduj se, Kristovy Církve neúnavný ochránce, víry
sv. Ludmily se drící.
Raduj se, Bohem nám podávaný léku, nemoci naše
uzdravující,
raduj se, svoji svatost a vznešenost v pokoøe utajující.
Raduj se, který jsi zachoval své tìlo chrámem Ducha Svatého,
raduj se, vládce Èechù, ve tmách nevíry a bezbonosti hvìzdo zazáøivší.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 10.
Chtìje zachránit vášnìmi churavìjí duši svého bratra Boleslava, neustával ses modlit za nìj, i kdy
ses dozvìdìl, e znovu usiluje o tvou záhubu. Snail
ses svojí modlitbou rozehøát jeho ledové srdce,
a takto jsi i nám ukázal, e nejen za spásu vlastní
duše máme Boha prosit. Také o duše bliních nám
náleí se starat, i kdyby proti nám páchali zlo, abychom všichni mohli zpívat Bohu:
A l l e l u j a !

Ikos 10.
Pevnou a nezboøitelnou hradbou byla ti pokora,
ochránila tì pøed šípy zloby a støelami nenávisti od
tìch, kterým nebyla po vùli tvá kníecí vláda. Jejím
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základem bylo Písmo svaté, ke kterému ses neustále obracel. Neochvìjnì jsi zachovával svatá pøikázání, Bohem nám seslaná. S dùvìrou v tvé pøispìní
proto k tobì voláme:
Raduj se, skvostný pøíklade sluby Bohu i vlasti,
raduj se, za národ svùj neustávající prosebníku na
nebesích.
Raduj se, který jsi mìl za vzor neochvìjnou víru
svatých muèedníkù,
raduj se, nebo jsi svoji víru oivoval skutky dobrodiní.
Raduj se, za slabé se k Bohu modlící,
raduj se, všechny nepatrné tohoto svìta pøed svévolí mocných chrabøe bránící.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 11.
Opìvujeme tvoji evangelní lásku k blinímu, kterou jsi znovu projevil vùèi bratru svému Boleslavovi, kdy jsi od nìj pøijal pozvání k návštìvì jeho sídelního mìsta. V bratrské lásce jsi doufal, e se odvrátil od zlých úmyslù. Jako praví bratøi jste se
nejdøíve pomodlili k Bohu v chrámu, poté tì dobøe
jako vzácného hosta pohostil, avšak k ránu pøi cestì na svatou jitøní bohoslubu tì jako Kain bratra
svého Ábela zradil. Pozdvihnul proti tobì meè, tys
mu jej však díky své síle z ruky vyrazil a opìt mu
nabízel pokoj a smír. On však volal další spiklence,
kteøí pøibìhli, zákeønì tì u prahu chrámu o ivot
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pøipravili a nevinnou krev úkladnì prolili. Svou
smrtí ses tak pøipojil k zástupu muèedníkù
Kristových, a proto i my tì velebíme a Bohu pìjeme:
A l l e l u j a !

Ikos 11.
Svìtlem své svatosti jsi oslnivì zazáøil po svém muèednickém skonání, svatý Boí sluebníku Václave.
Hojností zázrakù a divuplných úkazù ses zaskvìl
ještì pøed svým pohøbením. al lidu nad tvou muèednickou smrtí se promìnil v radost, kdy národ
spatøil, e v tobì získal nového svého pøímluvce
u trùnu Boího. I my tì vyznáváme za ochránce národa èeského, oslavujeme tì a voláme:
Raduj se, kníe, který jsi ivot Bohu odevzdal ještì
pøed svým umuèením,
raduj se, nebo jsi tím ivot vìèný v Království nebeském získal.
Raduj se, nebo jsi obdrel od Pána korunu muèednickou nad pozemské klenoty drahocennìjší,
raduj se, nebo díky tomu máme v tobì poklad pøevzácný.
Raduj se, podivuhodný ochránce nám všem Bohem
darovaný,
raduj se, vévodo Èeské zemì, a nedej zahynouti
nám ni budoucím.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!
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Kondak 12.
Podivuhodnì se milost Boí lidem zjevila, kdy po
tvém pohøbení èinil Boleslav ze svého ohavného
høíchu pokání. Vidìl nesèíslné divy a zázraèná
uzdravení u tvého hrobu, jako z pramene nevysychajícího, neustále proudícího a léèícího churavé,
i rozhodl se kát z bratrovrady. Rozkázal pøevést
tvoje svaté ostatky do mìsta Prahy a uloit je
v chrámu svatého muèedníka Víta. Všichni lidé,
s bohabojnou úctou hledíce na další zázraky pøi cestì z Boleslavi do Prahy, sklánìli svá kolena i srdce
pøed tìmito znameními. I my spolu s nimi takto èiníce, prosíme, a na tvé pøímluvy dostane se i nám
velké Boí milosti, abychom mohli Bohu pøíjemnì
zpívat:
A l l e l u j a !

Ikos 12.
Zpívajíce vítìznou píseò našemu vévodovi, který
pøemohl všechny nepøátele našeho spasení, pøinášíme díkùèinìní a chvály Bohu, který tì podivuhodnì proslavil, svatý muèedníku Václave. Oslavujeme
tím i tvoji babièku, svatou Ludmilu, která ti ukázala cestu ke Kristu Bohu našemu. Této stezky ses
drel, aè byla úzká a trnitá, a ukazoval jsi ji všem,
kdo chtìli následovat Krista. Prosíme tì i my, kteøí ctíme a oslavujeme tvoji památku, vyslyš náš
chvalozpìv:

Akathist ke sv. Václavu
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Raduj se, blahovìrný kníe Václave, pøed trùnem
krále nebeského za nás se pøimlouvající,
raduj se, velebený a všude chválený vnuku svaté
Ludmily.
Raduj se, skrze svaté své ostatky mnohá uzdravení
nemocným darující,
raduj se, zanechavší nám své svaté ostatky a do
dnešních dní.
Raduj se, horlivý zastánce u Krista Boha našeho,
raduj se, vítìzící vùdce, cestu ke spáse všem ukazující.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Kondak 13.

(Tøikrát)

Pøeslavný a svatý èeský muèedníku, Kristùv vìrný
sluebníku, bohabojný kníe Václave! Vyslyš volání
naše a vypros nám pomoc u Boha, abychom byli
v nynìjším ivotì pevni ve víøe a køesanských
ctnostech, od zloby a bezbonosti tohoto svìta byli
ochránìni a abychom høíchù a pokleskù odpuštìní
obdreli. A díky tomu, nech jsme uèinìni hodnými
dosáhnout Království nebeského a vìènì s tebou
Bohu zpívat:
A l l e l u j a !

Ikos 1.
Andìlé na nebi se radovali, kdy babièka tvoje sva-
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tá Ludmila uposlechla slov Kristových, který pravil: Nechte dítek pøijít ke mnì a nebraòte jim, nebo
takových je Království Boí. I stala se ti od kolébky
ochránkyní a uèitelkou køesanských ctností, které
sama horlivì získávala. Knìnou Ludmilou vychovaný, neváhal jsi pak v dospìlosti být záštitou a vykupitelem ze jha pohanského dìtem osiøelým. Doprovázel jsi je a ke koupeli svatého køtu, aby i ony
mohly oslavovat Boha Otce. O tom všem dobøe vìdouce, pochvalnou øeè rceme:
Raduj se, následovníku milosrdenství sluebnice
Boí, svaté Ludmily,
raduj se, ve víøe køesanské od ní pouèený.
Raduj se, ostatní lidi svými dobrými skutky pouèující,
raduj se, neúnavný uèedníku svého uèitele, Krista
Boha našeho.
Raduj se, pohanského tmáøství své matky milostí
Boí uchránìný,
raduj se, rodící se èeské Církve pìstiteli, její
ochránce a dobrodinèe.
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!
[Mk 10,13–16 ]

Kondak 1.
Bohem jsi byl vyvolen z národa svého, svatý bohabojný kníe Václave, abys byl ochránce svìtla víry
køesanské pøed temnem pohanství a záštitou pøed
nepøátelstvím tìch, kdo v nevìøe prodlévají. Uká-
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zal ses jako dobrý sluebník Kristùv, vìrný a do
konce. Korunu muèednictví jsi pøijal a spolu s ní
i milost prosit za nás nehodné u Hospodina, Boha
našeho. My pak, radujíce se z toho, voláme hlasy
svými:
Raduj se, svatý bohabojný kníe Václave, muèedníku a Kristùv vìrný sluebníku!

Modlitba k svatému muèedníku
Václavovi, bohabojnému
kníeti èeskému
vatý muèedníku a bohabojný kníe Václave,
vìrný Kristùv sluebníku, Bohem vyvolený
ochránce zemì èeské. Pokornì skláníme se pøed tebou a prosíme tebe v modlitbách a prosbách, hledajíce u tebe zastání. Vyslyš nyní nepatrný tento náš
chvalozpìv a svými modlitbami upros slitovného
Boha, aby nás zachoval v jednotì své pravoslavné
Církve, utvrdil v našich srdcích bázeò Boí a víru
pravou a zbavil nás od mnohých pokušení a zlých
úkladù. Milosrdný pøímluvce, pro lásku svou, kterou jsi za ivota, ale i po své muèednické smrti
k bliním projevoval, vypros u milostivého Pána našeho této zemi mír a tìm, kteøí se k tobì s vírou utíkají, dej ivot pokojný a Bohu pøíjemný. Svatý náš
ochránce, nenechávej nás bez své pomoci, ani napospas bezbonosti a zlobì tohoto svìta. Pros za nás
Pána našeho Jeíše Krista i pøeèistou Matku Jeho,
Vládkyni naši, pøesvatou Bohorodici, pøizvi k modlitbì i babièku svou, svatou Ludmilu, nebo oba jste

S
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u trùnu Krále nebeského mocnými pøímluvci za
nás za všechny. Dej, aby nám Bùh daroval vše potøebné ku prospìchu doèasnému i vìènému, aby
nám neodplácel podle skutkù našich, ale obdaroval
nás podle nevýslovné lidumilnosti své. Pomoz nám
dosáhnout odpuštìní našich prohøešení, pøimlouvej se u Pána, aby nás zbavil všelikého strádání,
zármutku, bolesti a nemoci. Ké nám sešle milost
svoji, abychom napravili ivot podle Jeho pøikázání, a takto abychom byli úèastni jeho blah a hodnými se stali v èase budoucím vstoupit do nebeského
Království a slavit tam Nejsvìtìjší jméno Otce i Syna i Svatého Ducha, na vìky vìkùv, amen!
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