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25. decembra                                                                           
+++ 

ROŽDESTVO HÓSPODA NÁŠEHO  

ISÚSA CHRISTÁ 

 
 

POVEČERIJE VELÍKOJE  
 
Jérej: Blahoslovivšu jeréju, čtéč hlahólet. 
Lík: Amin 
Sláva Tebí, Bóže náš, sláva Tebi. 
Carjú nebésnyj Uťišiteľu, Duše ístiny, iže vezďí 
sýj, i vsja 
Ispolňájaj, sokróvišče blahích i žizni podáteľu, 
prijdí i vselísja 
v ny, i očísti ny ot vsjákija skvérny, i spasí Bláže, 
dúšy náša. 
 
 
J: Svjatýj Bóže, svjatýj Krípkij, svjatýj 
Bezsmértnyj, pomíluj nás. 
L: Svjatýj Bóže, svjatýj Krípkij, svjatýj 
Bezsmértnyj, pomíluj nás 
J: Svjatýj Bóže svjatýj Krípkij, svjatýj 
Bezsmértnyj, pomíluj nás. 
L: Sláva Otcú i Sýnu, i Svjatómu Dúchu 
J: i nyňi, i prísno, i vo víki vikóv, amíň. 
L: Presvjatája Trójce pomíluj nás, Hóspodi, 
očísti hrichi náša, Vladýko prostí bezzakónija 
náša, Svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, imene 
Tvojehó rádi. 
J: Hóspodi pomíluj, Hóspodi pomíluj, Hóspodi 
pomíluj. 
L: Sláva Otcú i Sýnu, i Svjatómu Dúchu. 
J: i nyňi, i prísno, i vo víki vikóv, amíň. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. decembra                                
+++ 

NARODENIE NÁŠHO PÁNA 

JEŽIŠA KRISTA 

 
 

VEĽKÉ POVEČERIE S LÍTIOU  
 
K: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na 
veky vekov . 
Ľ: Amen 
Sláva Tebe, 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. 
 
 
K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý  Nesmrteľný, 
zmiluj sa nad nami. 
Ľ: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný 
zmiluj sa nad nami. 
K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný 
zmiluj sa nad nami. 
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu 
K: i  teraz i vždycky i naveky vekov. Amen. 
Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, 
očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť 
nám naše neprávosti. Svätý, príď k nám a pre 
svoje meno vytrhni nás z našich slabosti. 
K: Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane 
zmilujsa 
Ľ: Sláva Otcu i synu i Svätému Duchu 
K: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
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L: : Otče náš, íže jesí na nebesích, * da svjatítsja 
ímja tvojé, * da priídet cárstvije tvojé,* da búdet 
vóľa tvojá jáko na nebesí i na 
zemlí.* Chľib naš nasúščnyj dážď nám dnes, * 
i ostavi nám dólhi náša, * jákože i my 
ostavľájem dolžnikóm nášym, * i ne vvedí nas 
vo iskušénije, * no izbávi nas ot lukávaho. 
J: Jáko jesť cárstvo , i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i 
Svjatáho Dúcha, nýňi i prísno, i vo víki vikóv. 
L: Amíň. 
J: Hóspodi pomíluj (6 x) 
L: Hóspodi pomíluj (6 x) 
J:  Sláva Otcú i Sýnu, i Svjatómu Dúchu. 
L: i nyňi, i prísno, i vo víki vikóv, amíň. 
J: Prijdíte, poklonímsja, Cárevi nášemu Bóhu. 
L: Prijdíte, poklonímsja Christú, Cárevi, nášemu 
Bóhu. 
J: Prijdíte, poklonímsja, i pripadém sámomu 
Hóspodu Isúsu Christú, Cárevi i Bóhu nášemu. 
 
 

Pasólm 4 
     Vnehdá prizváti mi, * uslýša mjá Bóh právdy 
mojejá. 
V skórbi rasprostraníl mja jesí. * Uščédri mjá, 
i uslýši molitvu mojú. 
Sýnove čelovíčestii, dokóľi ťažkosérdii? * 
vskúju ľúbite sujtú, i íščete lží? 
I uvídite, jáko udiví Hospoď prepodóbnaho 
svojehó * Hopoď uslýšit. 
mjá, vnehdá vozzváti mi k Nemú vášich 
umilítesja. 
Požríte žertvu právdy, *  i neupovájte na 
Hóspoda. 
Mnózi hlahóľut: któ javít nám bláhaja? * 
Známenajsja na nás svít  licá Tvojehó Hóspodi. 
Dál jesí vesélije v sérdci mojém, * ot plóda 
pšenícy, viná i jeléja svojehó umnóžišasja. 
V míri vkúpi usnú i počíju * jáko Ty Hóspodi, 
jedínaho na upovánije  vselíl jesí. 
 
 
 
 

Ľ: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 svojím 
vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, *  ale 
zbav nás zlého. 
K: Lebo tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva, 
teraz i vždycky i na veky vekov. 
Ľ: Amen. 
K: Pane, zmiluj sa (6 x) 
Ľ: Pane, zmiluj sa (6 x) 
K: Sláva Otcu i synu i Svätému Duchu 
Ľ: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu 
Ľ: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, 
nášmu Bohu. 
K: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým 
Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom 
naším. 
 

Žalm 4 
     Bože, ty spravodlivosť moja * vyslyš ma, 
keď volám o pomoc. 
V súžení si mi uľavil.* Zmiluj sa nado mnou 
a vyslyš moju modlitbu. 
Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? * 
Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate 
klamstvá? 
Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; 
* Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám. 

Hneváte sa, ale nehrešte; * uvažujte vo svojom 
srdci, rozjímajte na 
svojich lôžkach a upokojte sa. 
Obetujte pravú obetu * a dôverujte Pánovi. 
Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“ * 
Pane, ukáž nám svetlo  svojej tváre ako 
znamenie. 
Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, * než majú 
tí, čo oplývajú vínom a obilím. 
V pokoji sa ukladám a usínam, * lebo len ty, 
Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí. 
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Sláva: I nyňi: 
Amin. 
Aliluja, aliluja, aliluja, sláva Tebi Bóže. 3× 
J: S námi Bóh, razumíjte jazýcy, i pokarjájtesja: 
Jáko s námi Bóh 
L: S námi Bóh...2× 
J: Uslýšite do posľídnich zemlí:* Mohúščii 
pokarjájtesja * jáko s nami Bóh. 
L:  S námi Bóh, razumíjte jazýcy, i pokarjájtesja: 
Jáko s námi Bóh. 
(ľud spieva po každom verši) 
J: Ášče bo páki vozmóžete, i páki pobiždéni 
búdete:* Jáko s námi Bóh. 
I íže ášče sóvitsoviščavájete, razorít Hóspoď * 
Jáko s námi Bóh. 
I slóvo, jéže ášče vozhlahólete, ne prebúdet 
v nás:* Jáko s námi Bóh. 
 

Strácha že vášeho ne uboímsja, níže smutímsja:* 
Jáko s námi Bóh. 
Hóspoda že Bóha nášeho svjatíte i Tój búdet 
nám v strách* Jako s námi Bóh. 
I ášče na Nehó naďijajsja búdu, búdet mňi vo 
osvjaščénije * Jáko s námi Bóh. 
I upovája budú na Ného, i spasúsja ím * Jáko 
s námi Bóh. 
Sé áz i ďíti, jáže mi dáde Bóh * Jáko s námi Bóh. 
Ľujúdije choďjáščii vo ťmi, víďiša svit vélij* 
Jako s námi Bóh. 
Živúščii vo straňí i síni smértňij, svít vozsijájet 
na vý * Jáko s námi Bóh. 
Jáko otročá rodísja nám, Sýn, i dadésja nám * 
Jáko s námi Bóh. 
Jehóže načáľstvo býsť na rámi Jehó * Jáko 
s námi Bóh.   
I míra Jehó ňísť preďíla * Jáko s námi Bóh. 
I naricájetsja ímja Jehó, velíka Sovíta Ánhel * 
Jáko s námi Bóh. 
Čúden sovítnik: Bóh krípok, vlastíteľ, načáľnik 
míra* Otéc budúščaho víka* Jáko s námi Bóh. 
Sláva : I nýňi * Jáko s námi Bóh. 
S námi Bóh, razumíjte jazýcy, i pokarjájtesja * 
Jáko s námi Bóh. 
 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz 
i vždycky i na veky vekov. Amen. 
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva Tebe Bože. 3× 
K: S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte 
sa, lebo s nami Boh. 
Ľ: S nami Boh ...2× 
K: Čujte všetky diaľavy zeme,*  mocní sveta 
kajajte sa, lebo s nami Boh 
Ľ: S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte 
sa,* lebo s nami Boh. 
(ľud spieva po každom verši) 
K: Hoci sa znova vzopriete, znova premožení 
budete. * Každý zlý zámer zničí Pán, * lebo 
s nami Boh. 
Vaších namyslených rečí sa nezľakneme * 
a vaších hrozieb sa báť nebudeme,* lebo 
s nami Boh. 
 

Vážte si Pána nášho Boha a bojte sa ho. * On 
posvätí všetkých,  čo v neho dúfajú, * lebo 
s nami Boh. 
My v neho dúfame a budeme spasení * ja 
i dietky čo mi dal, * lebo s nami Boh. 
Ľud, čo prebýva v temnotách, uzrie veľké 
svetlo. * Vám obyvatelia temnej ríše smrti, 
zažiari Slnko, * lebo s nami Boh. 
Lebo chlapček narodil sa nám a syn je nám 
daný * a bude kniežatstvo na jeho pleci, * lebo 
s nami Boh. 
Prináša dokonalý pokoj * a jeho meno „anjel 
veľkej pomoci,“ * lebo s nami Boh. 
On je „zázračný radca, Boh mocný, vládca, * 
Knieža pokoja,, Otec budúceho veku,“ * lebo 
s nami Boh. 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, * teraz 
i vždycky i na veky vekov. Amen. * lebo 
s nami Boh. 
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, 
lebo s nami Boh. 
K: S nami Boh, čujte všetky národy. 
Ľ: A kajajte sa, lebo s nami Boh. Kristus bude 
vládnuť na veky. 
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(Kňaz /Jérej/ vchádza do svätyne a ľud číta 
nasledujúce tropáre) 
L: Déň préšed, blahodarjú Ťa Hóspodi, véčer, 
prošú, s nóščiju bez hricha podážď mi Spáse, 
i spási mjá. 
Sláva: 
Déň prešéd, slavoslóvľu Ťa Vladýko, véčer, 
prošú, s nóščiju 
 

 

Bezsobláznostvo podážď mi Spáse, i spasí mjá. 
I nýni: 
Déň prešéd, pisnoslovľú Ťa svjatýj, véčer, prošú, 
s nóščiju 
bezsobláznstvo podažď mi Spáse, i spasi mjá. 
 
 
J:    Bezplótnoje jestestvó  Cheruvímskoje, 
nemólčnymi písňami Ťa slavoslóvjat. 
Šestokrýľnaja živótnaja Serafími, neprestánnymí 
hlásy Ťa  pervoznósjat: Ánhelov že vsjá vóinstva 
trisvjatými písňmi Ťa voschvaľájut. Préžde bo 
vsích jesí sýj Otéc, i sobeznačáľna ímaši 
Tvojehó Sýna: i ravnočéstna nosjáj Dúcha žízni, 
Trójcy javáješi nerazďíľnoje. Presvjatája Ďivo 
Máti Bóžija, i iže Slóva samovídcy i slúhi: 
Prorók že i Múčenik vsí lícy, jáko bezsmértnu 
ímušče žizň: o vsích molítesja priľížno, jáko vsí 
jesmý v bidách. Da prélesti izbávľšesja 
lukávaho, Ánhéľskuju vopijém písň: svjatýj, 
svjatýj, svjatýj, trisvjatýj Hóspodi, pomíluj 
i spasí nás, 
Amin. 
 
L: Víruju vo jedínaho Bóha Ótca, vsederžíteľa, * 
tvorcá nébu zemí, vídimym že vsím 
i nevídimym.* I vo jedínaho Hóspoda Isúsa 
Christá Sýna  Bóžia * jedínaródnaho, iže ot Otcá 
roždénnaho préžde vsích vík. * 
Svíta od svíta, Boha ístinna od Boha ístinna, * 
roždénna, nesot orénna, jedinosúčna Otcú, ímže 
vsja býša.* Nás rádi čelovik, inášeho rádi 
spasénija sšédšaho s nébes, * i voplotívšahosja 
od Dúcha svjáta, i Maríji Ďívy, i vo čelovíčšasja. 

(Kňaz vchádza do svätyne a ľud číta 
nasledujúce tropáre) 
Ľ: Deň sa minul, ďakujem Ti Pane. A modlím 
sa k Tebe, aby som večer i noc bez hriechu 
prežil, Spasiteľu, spas ma. 
Sláva Otcu i Synu i svätému Duchu. 
Deň sa minul, oslavujem Ťa, Vládca a modlím 
sa k Tebe, aby som 
 

 

večer i noc bez hriechu prežil, Spasiteľu spas 
ma.   
I teraz i vždicky i na veky vekov . Amen. 
Deň sa už minul, ospevujem Ťa, Vládca 
a modlím sa k Tebe, aby som večer i noc bez 
hriechu prežil, Spasiteľu spas ma. 
 
K:     Duchovné bytosti cherubínov ospevujú ťa 
hlasnými spevmi. Šestkrídle živé bytosti, 
serafíni, bezprestajne ťa hlasne zvelebujú. 
Všetky voje anjelov ťa trojsvätými piesňami 
vychvaľujú. Pred všetkým si ty, Otec, 
bezpočiatočného máš Syna a rovnakej 
ctihodného Ducha života nosíš v sebe, javíš sa 
ako nerozdielna Ttojica. Presvätá Panna, Matka 
Božia a vy, očití svedkovia Slova a služobníci, 
zbory prorokov a mučeníkov a všetky zbory, 
ktorí už máte nesmrteľný život, za všetkých nás 
sa vrúcne modlite, aby sme sa zbavili zvodov 
zlého ducha a zaspievali ti anjelskú pieseň: 
Svätý, svätý, svätý, Trojsvätý Pane, zmiluj sa 
nad nami a spas nás. 
Amen. 
 
Ľ: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho * 
Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného 
i neviditeľného. * I v jedného Pána Ježiša 
Krista, * jednorodeného Syna Božieho, 
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; * 
Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha 
pravého, * splodeného nie stvoreného, jednej 
podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko 
stvorené. * On pre nás ľudí a pre našu spásu 
zostúpil z nebies. * A mocou ducha Svätého 
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* Raspjátaho že za ny pri Pontíjsťim 
Piláťi, i stradávša i pohrebénna, * i voskrésšaho 
v tréťij deň po pisánijem. * I vozšédšaho na 
nebesá, i siďáščaho odesnúju Otcá, * i páki 
hrjadúščaho so slávoju sudíti živým i mértvym, 
jehóže cárstviju ne búdet koncá.* I v Dúcha 
Svjatáho, Hóspoda  životvorjáščaho, * iže ot 
Otcá i Sýna ischoďáščaho. * Iže so Otcém 
i Sýnom spoklaňájema i soslávima, * 
hlahólavšaho Proróki. * Vo jedínu, svjatúju, 
sobórnuju * i apóstoľskuju Cérkov. * Ispovíduju 
jedíno kreščénije * vo ostavlénije hrichóv. * 
Čáju voskresénija mértvych. * I žízňi búduščaho 
víka.  Amíň. 
 
 
 
J: Presvjatája Vladýčice Bohoródice , 
L: molí o nás hríšnych. 
J: Vsjá nebésnyja Síly svjatých Ánhal, 
i Archánhel 
L: molíte o nás hríšnych 
J: Svjatýj Joánne Proróče, i Predtéče, Krestíteľu 
Hóspoda nášeho Isúsa Christá, 
L: molí o nás hríšnych. 
J: Svjatíi slávnii Apóstoli, Prorócy, i Mučenicy, 
i vsí Svjatíi, 
L: molíte o nás hríšnych. 
J: Prepodóbnii i bohonósnii Otcý náši, Pástyrije 
i U číteliie vselénnyja, 
L: molíte o nás hríšnych. 
J: Prepodóbnii........ 
L: molíte o nás hríšnych. 
J: Nepobidímaja, i nepostižímaja, 
i božéstvennaja Sílo čestnáho 
I životvorjáščaho Krestá, 
L: ne ostávi nás hríšnych. 
J:Bóže, mílostiv budi nam hríšnym 
L:Bóže očísti hríchy náša, i pomíluj nás. 
 
 
 
 
 

vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. * 
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia 
Piláta, * bol umučený a pochovaný, ale tretieho 
dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého Písma. * 
A vstúpil do neba a sedí po pravici Otca. * 
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych 
a jeho kráľovstvu nebude konca. * I v Ducha 
Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza  
z Otca i Syna. * Jemu sa zároveň vzdáva tá istá 
poklona i sláva ako Otcovi a Synovi. On 
hovoril ústami prorokov. * V jednu svätú, 
všeobecnú, apoštolskú Cirkev. * Vyznávam 
jeden krst na odpustenie hriechov * 
a očakávam vzkriesenie mŕtvych * a život 
budúceho veku. Amen. 
 
 
K: Presvätá Vládkyňa Bohorodička. 
Ľ: Pros Boha za nás hriešnych. 
K: Všetky nebeské sily svätých anjelov 
a archanjelov. 
Ľ: Proste Boha za nás hriešnych. 
K:Svätý Ján Predchodca a Krstiteľ nášho Pána 
Ježiša Krista. 
Ľ: Pros Boha za nás hriešnych. 
K: Svätí slávni apoštoli, proroci, mučeníci 
a všetci svätí. 
Ľ: Proste Boha za nás hriešnych. 
K: Prepodobní a bohonosní naši otcovia, 
pastieri a učitelia. 
Ľ: Proste Boha za nás hriešnych. 
K:Prepodobní naši otcovia ....... 
Ľ: Proste Boha za nás hriešnych. 
K: Neporaziteľná, nepostihnuteľná a božská 
sila čestného a životodarného Kríža 
Ľ: Neopusť nás hriešných 
K: Bože, buď milostivý nám hriešnym. 
Ľ: Bože, očisť naše hriechy a zmiluj  sa nad 
nami 
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I tropár prázdnika, hlas 4. 
 
L: Róždestvó Tvojé, Bóže náš * vozsijá mírovi 
svít rázuma * v ném bo 
zvizdám služášči, zvizdóju učáchusja, * Tebí 
kláatisja Sólncu právdy, * i Tébe víďiti s vysotý 
vostóka * Hóspodi sláva Tebí. 
 
Hóspodi pomíluj, 40 × 
Sláva, i nýňi : 
Čestňíjšuju Cherovím i slaňíšuju bez sravnénija 
Serafím bez stľínija Bóha Slóva róždšuju, 
súščuju Bohoródicu ťá veličájem. Ímenem 
Hóspodnim blahosloví, ótče. 
 
 
 
J: Molítvami svjatých Otéc nášich: ..... 
L: Amíň. 
I molítvu sijú sv. Vasílija Velíkaho: 
J: Hóspodi, Hóspodi, izbavléj nás ot vsjákija 
stríly leťáščija vo dní, 
Izbávi nás i ot vsjákija véšči vo ťmí 
prechodjáščija.  Priimí žértvu večérňuju rúk 
nášich vozďijánije. Spodóbi že nás i noščnóje 
póprišče bez proróka prejtí, neiskušény ot zlých. 
I zbávi nás ot svjákaho vikov. Smuščénija 
i bojázni, jáže  ot diávola nám prebyvájuščija. 
 nášym umilénije, i pomyslóm nášym 
popečénije, jéže na strášňim i  právedňim  
Tvójem suďi ispytánija. Prihvozdí stráchu 
Tvojému plóti nášja, i umertví údy nášja súščyja 
na zemlí: da i sónnym bezmólvijem 
prosvitímsja zrínijem  sudéb Tvoích. Otimi že ot 
nás vsjákoje mečtánije nepodóbnoje , i póchoť 
vrédnu. Vozstávi že nás vo vrémja molítvy, 
utverždény v víri, i prespivájuščyja v zápovidech 
Tvoích, blahovolénijem, i bláhostiju 
jedinaródnaho Sýna Tvojehó: s Nímže 
blahoslovén jesí, s presvjatým, i blahím, 
i životvorjáščim  Tvoím Dúchom, nýňi i prísno, 
i vo víki vikóv, 
L: amíň. 
 

Tropár  sviatku, hlas 4. 
 
Ľ: Narodenie tvoje, Kriste Bože náš, * 
prinieslo svetu svetlo múdrosti. * Lebo mudrci 
hviezdou sa poučili, * klaňať sa ti ako Slnku 
pravdy * a uznať teba, Východ z výsosti. *  
Pane sláva tebe. 
 
Pane, zmiluj sa. 40 × 
Sláva. I teraz. 
Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne 
slávnejšia ako serafíni, 
bez porušenia si porodila Boha slovo, 
opravdivá Bohorodička,   
velebíme Ťa. V mene  Pánovom, požehnaj 
Otče. 
 
K: Modlitbami našich svätých otcov, Pane 
Ježišu Kriste, Bože náš... 
Ľ: Amen. 
Modlitba sv. Bazila Veľkého: 
K: Páne cez deň si nás chránil pred každým 
nebezpečenstvom, preto nás zbav aj všetkých 
nástrah temnoty. Prijmi zdvihnutie našich rúk. 
ako našu večernú obetu. Dopraj nám aj nočnú 
dobu prežiť bez hriechu. 
Nedovoľ, aby nás pokúšal zlý duch. Zachráň 
nás od zármutku a strachu, 
Dáruj dušám starostlivosťou o spásu našich 
duší, aby sme dobre obstáli na tvojom 
strašnom, ale spravodlivom súde. Aj naše telá 
naplň svojou bázňou a 
pomôž nám umŕtvovať naše zmysly, aby sme 
dobrým snom v tichom spánku mohli poznať 
tvoju vôľu. Chráň nás od všetkých telesných 
žiadostí a zlých myšlienok. V čase modlitby 
nás naplň živou vierou a dopraj nám horlivo 
zachovávať tvoje sväté prikázania pre dobrotu 
a lásku tvojho jednorodeného Syna  
i oživujúceho Svätého Ducha, teraz i vždycky 
i na veky vekov. 
Ľ: Amen. 
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J:Priijdíte poklonímsja Cárevi nášemu Bóhu. 
L: Priidíte, poklonímsja, Christú, Carévi, nášemu 
Bóhu. 
J: Priijdíte, poklonímsja, i pripádem sámomu 
Hóspodu Isúsu Christú, 
Carévi i Bóhu nášemu. 
 
 

Pasólm 50 
     Pomíluj mja, Bóže, po velíci mílosti tvojej * 
I po mnóžestvu ščedrót tvojích očísti 
bezzakónije mojé. 
Najpáče omýj mja ot bezzakónija mojehó, * i ot 
hrichá mojehó očísti mja. 
 

Jáko bezzakónije mojé az znáju, * i hrich moj 
predo mnóju jesť výnu. 
   Tebí jedínomu sohriších i lukávoje pred tobóju 
sotvorích, * jáko    
da opravdíšisja vo slovesích tvojích, i pobidíši 
vnehdá sudíti ti. 
     Se bo v bezzakónijich začát jesm, * i vo 
hrisích rodí mja máti mojá. 
     Se bo ístinu vozľubíl jesí: * bezvístnaja 
i tájnaja premúdrosti tvojejá javíľ mi jesí. 
     Okropíši mja issópom i očíščusja, * omýješi 
mja, ipáče sňíha obiľúsja. 
     Slúchu mojemú dási rádosť i vesélije, * 
vozrádujutsja kósti smirénnyja. 
     Otvratí licé tvojé ot hrich mojích: * i vsja 
bezzakónija mojá očísti. 
     Sérdce čísto sozíždi vo mňi, Bóže * i duch 
prav obnoví vo utróbi mojéj. 
    Ne otvérži mené ot líca tvojehó, * i Dúcha 
tvojehó svjatáho ne ottimí ot mené. 
     Vozdážď mi rádosť spasénija tvojehó, * 
i Dúchom vlydýčnim utverdí mja. 
     Naučú bezzakónnyja putém tvojím, * 
i nečestíviji k tebí obraťátsja. 
     Izbávi mja ot krovéj, Bóže, Bóže, spasénija 
mojehó: * Vozrádujetsja  jazyk moj právďi 
tvojéj.   
    Hóspodi ustní mojí otvérzeši, * i ustá mojá 
vozvisťát chválu tvojú. 

K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu. 
Ľ: Poďte, pokloňme sa Kristu, Kráľovi nášmu 
Bohu. 
K: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým 
Pánom Ježišom 
Kristom, Kráľom a Bohom našim. 
 
 

Žalm 50 
     Zmiluj sa Bože, nado mnou pre svoje 
milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie 
znič moju neprávosť. 
     Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma 
od hriechu. 
 

Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj 
hriech mám stále pred sebou. 
     Proti  tebe, proti tebe samému som sa 
prehrešil * a urobil som to,  aby si sa ukázal 
spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo 
svojom súde. 
     Naozaj som sa v neprávosti narodil * 
a hriešneho ma počala moja mať. 
     Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * 
a v samote mi múdrosť zjavuješ. 
     Pokrop ma yzopom, a zasa budem čistý, * 
umy ma a budem belší ako sneh. 
     Daj, aby som počul radosť a veselosť, * 
a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.    
  Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * 
a zotri všetky moje viny. 
     Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom 
vnútri obnov ducha pevného.   
     Neodvrhuj ma spred svojej tváre * 
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. 
   Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni 
ma duchom veľkej ochoty. 
     Poučím blúdiacich  o tvojich cestách * 
a hriešnici sa k tebe obrátia. 
     Bože, Boh mojej spásy zbav ma škvrny 
krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou 
spravodlivosťou. 
     Pane otvor moje pery * a moje ústa budú 
ohlasovať tvoju slávu. 
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     Jáko ášče by voschoťíl jesí žértvy dal bych 
úbo, * vsesožžénija ne  blahovolíši.   
  Žértva Bóhu duch sokrušén: * sérdce 
sokrušénno i smiréno Boh ne uničižít.   
Ublaží, Hóspodi blahovolénijem tvojím Sijóna, * 
i da sozížďutsj sťíny Jerusalímskija. 
     Tohdá blahovolíši žértvu právdy, voznošénije 
i vsesožžehájemaja, * tohdá vozložát na oltár 
tvoj teľcy.   
 
Sláva Otcú i Sýnu, i Svjatómu Dúchu i nyňi, 
i prísno, i vo víki vikóv. Amíň 
Allilúja, allilúja, allilúja, sláva Tebí Bóže. 3× 
 
Molítva Manássii carjá Judéjska. 
     Hóspodi Vsederžíteľu, Bóže Otéc nášich, 
Avraámov, i Isaákov, i Iákovľ, i símene ich 
právednaho: sotvorívyj nébo i zémľu so vséju 
ľípotoju ich, svjazávyj móre slóvom poveľínija 
Tvojehó, zakľučívyj bézdnu, i zapečástvovavyj 
jú strášnym i slávnym ímenem Tvojím, Jehóže 
vsjá  bojátsja, i trepéčut ot líca síly Tvojejá, jáko 
nepostojánno 
velikoľípoje slávy Tvojejá, i nesterpím hňív, jéže 
na hríšniki preščénija 
Tvojého. Bezmírna že i neizsľídovanna mílosť 
obiščánija Tvojehó: Tý bo jesí Hóspoď Výšňij, 
blahoutróben, dolhoterpílív i mnohomílostiv, 
i kájajsja o zlóbach čelovíčeskich. Ty Hóspodi, 
po mnóžestvu bláhosti Tvojejá, obiščál jesí  
pokajánije i ostavlénije sohrišívšym Tebí, i 
spasénije. Tý úbo Hóspodi Bóže Síl, ne položíl 
jesí pokajánije právednym, Avraámu i Isaáku 
i Iákovu, ne sohrišívšym Tebí. No položíl jesí 
pokajánije na mňi hríšňim: zané sohriších páče 
čislá peská morskáho. Umnožíšasja bezzakónija 
mojá, Hóspodi, umnožíšasja bezzakónija mojá: 
i ňímsdostóin vozzríti, i viďiti vasotú nebésnuju 
ot mnnóžestva neprávd moích. Sláčen jésm 
mnóhimi úzami žeľíznymi, vo jéže ne vozvestí 
hlavý mojejá, i ňísť mi oslablénija: zané 
prohňívach járosť Tvojú, i lukávoje pred Tobóju 
sotvorích, ne sotvorívyj vóli Tvojejá, 
i nesochranívyj poveľínij Tvoích: I nýňi 

     Veď ta nemáš záľubu v obete, * ani žertvu 
neprijmeš odo mňa. 
     Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči 
Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. 
     Potom prijmeš náležité obety, obetné dary 
a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné 
zvieratá. 
 
 
 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz 
i vždycky i na veky vekov. Amen. 
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva Tebe, Bože. 3× 
 
Kňaz sa na amóbne modlí modlitbu židovského 
kráľa Manassesa. 
     Pane, všemohúci Bože našich otcov, 
Abraháma, Izáka a Jakuba a ich spravodlivých 
potomkov, ktorý si stvoril nebo i zem so 
všetkou ich krásou a velebou a spútal si more 
slovom svojho prikázania, uzavrel si priepasti 
a zapečatil ich svojim menom, ktorého sa 
všetko bojí a trasie pred tvárou svojej moci, 
lebo neodolateľná je veľkoleposť tvojej slávy 
a neznesiteľný hnev, ktorý hrozí hriešnikom. 
Nesmierne však  nevyspytateľné je 
milosrdenstvo tvojho prisľúbenia. Lebo ty si 
Pán najvyšší a milosrdný, trpezlivý, veľmi 
milostivý a rmútiš za nad ľudskou zlobou.  Ty, 
Pane, podľa množstva svojej dobroty sľúbil si 
pokánie a odpustenie 
mnóžestvom ščedrót Tvojich, opreďilíl jesí 
pokajánije hríšnikom vo 
pokánie na spásu hriešnikom. Ty teda, Pane 
Bože síl, nedal si pokánie 
pre spravodlivých, Abraháma, Izáka a Jakuba, 
ktorí proti tebe zhrešili, ale uložil si pokánie 
mne hriešnemu, pretože počet mojich hriechov 
prevyšuje počet zŕn morského piesku. 
Rozmnožili sa moje neprávosti a nie som 
hodný vzhliadnúť  a pozrieť sa na nebeskú 
oblohu pre množstvo mojich neprávostí.  Som 
zohnutý pre mnohé železné okovy, aby som 
nemohol pozdvihnúť hlavu a nemôžem si 
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prikloňáju koľína sérdca, trebúja ot Tebé 
blahósti: sohriších, i bezzakónija mojá áz vím: 
no prošú moľásja, oslábi mi Hóspodi, oslábi mi, 
i ne pohubí mené so bezzakóňmi moími. Nižé 
v vík vraždováv sobľudéši zól moích, nižé 
osúdiši mjá v preispódnich zamlí. Zané Ty jesí 
Bóže, Bóh kájuščichsja, i na mňi  javíši vsjú 
bláhosť Tvojú, jáko nedostójna súšča spaséši 
mjá, po mnózij mílosti Tvojéj, i voschvaľú Ťá 
výnu vo dnéch životá mojehó: jáko Ťá pojét vsjá 
síla nebésnaja, i Tvojá jésť sláva vo víki vikóv, 
amíň. 
 
 
 
 
 
 
 
J: Svjatýj Bóže, svjatýj Krípkij, svjatýj 
Bezsmértnyj, pomíluj nas. 
L: Svjatýj Bóže, svjatýj Krípkij svjatýj 
Bezsmértnyj, pomiluj nas. 
J: Svjatýj Bóže, svjatýj Krípkij, svjatýj 
Bezsmértnyj, pomíluj nas. 
L: Sláva Otcú i Sýnu i Svjatómu Dúchu 
J: I nyňi, i prísno, i vo víki vikóv, amíň. 
L: Presvjatája Trójce pomíluj nás, Hóspodi, 
očísti hrichi náša, Vladýko prostí bezzakónija 
náša, Svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene 
Tvojehó rádi. 
J: Hóspodi pomíluj, Hóspodi pomílij, Hóspodi 
pomíluj. 
L: Sláva Otcú i Sýnu i Svjatómu Dúchu. 
J: I nyňi i prísno, i vo víki vikóv., amiň. 
Kondák, hlás 3 
L: Ďíva dnés presuščestvénnaho raždájet, * 
i zemľá vertép nepristúpnomu prinósit: * Ánhali 
s pástyrmi slavolóvjat, * 
volsví že so zvizdóju putešéstvujut: * nás bo rádi 
rodísja otročá mládo,  prevíčnyj Bóh. 
Hóspodi pomíluj, 40× 
Sláva Otcú i Sýnu i Svjatómu Dúchu 
I nyňi i, i prísno, i vo víki vikóv, amiň. 

vydýchnuť, pretože podráždil som tvoj hnev 
a zlé som spáchal pred tebou, nevykonal som 
tvoju vôľu a nezachoval tvoje prikázania. 
A teraz skláňam kolena svojho srdca a žiadam 
od teba dobrotu. Zhrešil som, Pane, zhrešil som 
a uznávam svoje neprávosti. Ale prosím 
a žiadam: Odpusť mi, Pane, odpusť mi 
a nezatrať ma spolu s mojimi neprávosťami, 
nestavaj sa nepriateľsky naveky proti mojim 
hriechom, neodsudzuj ma k večnému 
zatrateniu, lebo ty, Bože, si bohom kajúcnikov 
a na mne zjavíš svoju dobrotu, lebo aj keď som 
nehodný, spas ma podľa svojho veľkého 
milosrdenstva a ja ťa budem vždy chváliť po 
všetky dni svojho života, lebo ťa oslavujú 
všetci nebešťania a tvoja je sláva na veky 
vekov. 
Amen. 
 
K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, 
zmiluj sa nad nami. 
Ľ: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, 
zmiluj sa nad nami. 
K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, 
zmiluj sa nad nami. 
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu 
K: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, 
očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť 
nám naše neprávosti. Svätý, príď k nám a pre 
svoje meno vytrhni nás z našich slabostí. 
K: Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj 
sa. 
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz 
i vždicky i na veky vekov. Amen. 
Kondák sviatku hlas 3 
Ľ: Dnes Panna rodí večného Boha, * Zem ako 
dar Nepristupnému ponúkla jaskyňu. * Anjeli 
s pastiermi ho oslavujú * Mudrci s hviezdou 
k nemu putujú. * Lebo večný Boh z lásky 
k nám sa narodil ako dieťa. 
Pane zmiluj sa. 40× 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu 
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
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Čestňíšuju Cheruvím i slavňíšuju bez sravnénija 
Serafím bez  istľínija Bóha Slóva róždšuju, 
súščuju bohoródicu ťá veličájem. Ímenem 
Hospódnim blahosloví, otéc. 
J: Molítvami  svajých otéc: 
L: Amíň. 
 
 
J: Vladýko Bóže Ótče Vsederžíteľu, Hóspodi 
Sýne jedinoródnyj, Isúse 
Christé, i svjatýj Dúše, jedíno, Božestvó, jedína 
síla, pomíluj mjá hríšnaho, i ímiže vísi suďbámi, 
spasí mjá nedostójnaho rabá Tvojehó: 
jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, 
L: amíň. 
J:Prijdíte, poklonímsja Cárevi nášemu Bóhu. 
L: Prijdíte, poklonímsja, Christú, Cárevi, nášemu 
Bóhu. 
J: Pirjdíte, poklonímsja, i pripadém sámomu 
Hóspodu Isúsu Christú, Cárevi i Bóhu nášemu. 
 
 

Pasólm 69 
Bóže v pómošč mojú vonmí, * Hóspodi, 
pomóšči mí potčísja.    
Da postyďátsja i posrámjatsja * iščuščii dúšu 
mojú. 
Da vozvraťátsja vspjáť, * i postyďjatsja 
choťáščii mi zlajá. 
Da vozvraťátsja ábije styďaščesja, * hlahóľuščii 
mi: bláhože, bláhože. 
Da vozrádujutsja  i vozveseľátsja o Tébi vsí * 
íščuščiji Tebé Bóže: 
i da hlahóľut výnu,  da vozvelíčitsja Hóspoď ,* 
ľúbľaščii spasénije Tvojé. 
Áz že níšč jésm, i ubóh, * Bóže, pomozí mi: 
pomóščnik mój, i izbáviteľ mój jesí Tý, * 
Hóspodi ne zakosní. 
Spobí, Hóspodi v véčer séj  * bez hrichá 
sochranítisja nám. 
  
Blahoslovén jesí, Hóspodi Bóže otéc nášich, * 
i chváľno, i proslávleno imjá tvojé vo víki, amiň. 
 

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne 
slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si 
porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, 
velebíme ťa. V mene Pánovom, požehnaj Otče. 
K: Modlitbami našich svätých otcov, Pane 
Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. 
Ľ: Amen. 
 
K: Vládca Bože, Otče všemohúci, Pane Ježišu 
Kriste jednoreodený Synu i Svätý Duchu, 
jedno božstvo, jedna sila, zmiluj sa nado mnou 
hriešnym a spas odsúdenia hodného 
a nedôstojného tvojho služobníka 
lebo si požehnaný na veky vekov. 
Ľ: Amen. 
K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu. 
Ľ: Poďte, pokloňme sa Kristu, Kráľovi nášmu 
Bohu. 
K: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým 
Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom 
naším. 
 

Žalm 69 
Bože, príď mi na pomoc; * Pane, ponáhľaj sa 
mi pomáhať. 
Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na 
život. 
Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi 
chcú zlé. 
Nech ustúpia a zapýria sa tí, * čo mi hovoria: 
„Tak mu treba.“ 
Nech jasajú a radujú sa z teba tí * čo ťa 
hľadajú. 
a nech ustavične volajú: „ Nech je zvelebený 
Boh“ tí, * čo tvoju spásu milujú. 
No ja som úbožiak a bedár, * Bože ponáhľaj sa 
ku mne. 
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, * Pane 
nemeškaj. 
 
 
Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. * 
Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. 
Amen. 
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Búdi, Hóspodi, mílosť tvojá na nás, * jakože 
upováchom na ťa. 
Blahoslovén jesí, Hóspodi, * naučí mjá 
opravdánijem tvoím. 
Blahoslovén jesí Vladýko, * vrazumí mja 
opravdánijem tvoím. 
Blahoslovén jesí Svjatýj, * prosvití mjá 
opravdánii tvoimi. 
Hóspodi, milosť tvojá vo vík, * ďíl rukú tvojejú 
ne prézri. 
Tebí podobájet chvála, * tebí podobájet pínije. 
Tebí Sláva podobájet *  Otcú, i Sýnu, i svjatómu 
Dúchu, 
Nýni i prísno, * i vo víki vikóv, amiň. 
 
I pojútsja stichíry na stichóvny. Po stichírach že 
ábije: 
Nýni otpuščáješi rába tvojehó, Vladýko, po 
hlahólu tvojemú, s mírom, 
Jako víďista óči moí spasénije tvojé, jéže jesí 
uhotóval pred licém vsích Ľudéj, Svít vo 
otkrovénije jazýkov, i slávu ľudéj tvoích izráiľa. 
 
 
J: Svjatýj Bóže, svjatýj Krípkij, svjatýj 
Bezsmértnyj, pomíluj nas. 
L: Svjatýj Bóže, svjatýj Krípkij, svjatýj 
Bezsmértnyj, pomíluj nas. 
J: Svajtýj Bóže, svjatýj Krípkij, svjatýj 
Bezsmértnyj, pomíluj nas. 
L: Sláva Otcú i Sýnu, i Svajtómu Dúchu. 
J: I nyňi, i prísno, i vo víki vikóv, 
L: amíň 
 

L: Presvjatája Trójce pomíluj nás, Hóspodi, 
očísti hrichi náša, 
Vladýko prostí bezzakónija náša, Svjatýj, posití, 
i iscilí némošči 
náša, ímene Tvojehó rádi. 
J: Hóspodi pomíluj, Hóspodi pomíluj, Hóspodi 
pomíluj 
L: Sláva Otcú i Sýnu, i Svjatómu Dúchu. 
J: I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň. 
L: Tropár, hlas 4: 

Blahoslovený si, Pane, * nauč ma svojim 
pravdám. 
Blahoslavený si, Vládca, * daj nám porozumieť 
svojim pravdám. 
Blahoslavený si Svätý, * osvieť nás svojimi 
pravdami. 
Pane, tvoje milosrdenstvo je na veky, * 
neprehliadni diela svojich rúk. 
Nech sa ti vzdáva chvála, * tebe patrí náš 
oslavný spev. 
Tebe patrí sláva, * Otcu i Synu i Svätému 
Duchu. 
I teraz i vždycky * i ne veky vekov. Amen. 
 
 
 
 
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 slávu Izraela, tvojho 
ľudu. 
 
K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, 
zmiluj sa nad nami. 
Ľ: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, 
zmiluj sa nad nami. 
K: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, 
zmiluj sa nad nami. 
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. 
K: I teraz i vždycky i na veky vekov. 
Ľ: Amen. 
 
Ľ: Presvätá Trojica zmiluj sa nad nami 
Pane,očisť nás od naších  hriechov. Vládca, 
odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď k nám 
a pre svoje meno vytrhni nás z našich slabostí.    
K: Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj 
sa 
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. 
K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
Ľ: Tropár, hlas 4.: 
Narodenie tvoje Kriste Bože náš, * prinieslo si 
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Roždestvó Tvoje Christé Bóže náš, * vozsijá 
mírovi svít rázuma: * 
v ném bo zvizdám služáščii, zvizdóju učáchusja, 
* Tébi  kláňatisja Sólncu právdy * i Tebé víďiti 
s vysotý vostóka: * Hóspodi sláva Tebí. 
Sláva: Tropár. I nýňi: Tropár. 
J: Blahoslovénije  Hóspodne na vás, Tohó 
blahodátiju i čelovikoľúbijem, vsehdá, nýňi 
i psísno i vo víki vikóv. 
L: Amíň. I mení Hóspodi  blahoslóvi Otčé! 
J: Premudrosť! 
L: Blahosloví. 
K: Sýj blahoslovén i preproslávlen Christós Bóh 
náš. 
 i teraz, i nýňi, i prísno, i vo víki vikóv, 
L: amíň. Utverdí Bóže, katolíčeskuju víru, vo 
víki víkov. 
K: Presvjatája Bohoródice, spasí nas. 
L: Čestňiíšuju Cheruvím i slavňišuju bez 
sravnénija Serafím, bez 
istľínija Bóha Slóva róždšuju, suščuju 
Bohoródicu, Ťa veličájem 
J: Sláva, Tebí, Christé Bóže, upovánije náše, 
sláva tebí. 
L: Sláva. I nýňi: Hóspodi pomíluj, 3×. 
Blahoslovi. 
J: Christós ístinij Boh naš, molítvami prečístyja 
svojejá Máter, svjatých slávnych i vsechválnych 
Apóstol, i iže vo vsich svjatých pomílujet i 
spasét nas, jáko blah i čelovíkoľubec. 
L: Amíň. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

svetu svetlo múdrosti.* Lebo mudrci sa 
hviezdou poučili, * klaňať sa ti ako Slnku 
pravdy * a uznávať teba, Východ z výsosti. * 
Pane, sláva tebe. 
Sláva: Tropár sa lopakuje. I teraz: Tropár sa 
opakuje. 
K: Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho 
milosťou a láskou teraz i vždycky i na veky 
vekov. 
Ľ: Amen. V mene Pánovom požehnaj Otče! 
K: Premúdrosť! 
Ľ: Požehnaj nás! 
K: Nech je zvelebený a oslávený Kristus náš 
Boh, teraz i vždycky i na veky vekov. 
Ľ: Amen. Upevni Bože pravú vieru na veky 
vekov. 
 
K: Presvätá Bohorodička spas nás. 
Ľ:Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne 
slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si 
porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, 
velebíme ťa. 
K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva 
tebe. 
Ľ: Sláva, I teraz. Panezmiluj sa. 3× Požehnaj. 
K: Kristus, náš Boh, ktorý sa na našu spásu 
narodil v jaskyni v júdskom Betleheme a bol 
uložený do jasieľ, na prosby svojej prečistej 
Matky, svätých slávnych a všechválnych 
apoštolov, a všetkých svätých, nech sa nad 
nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje 
nás. 
Ľ: Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ CHRISTOS RAŽDAJETSJA!  + + +  SLAVITE JEHO! ] 

 

13 

 

KOLEDA 
Tichá noc 

 
     1. Tichá noc, svätá noc! * Všetko spí, všetko 
sní, * sám len svätý bdie dôverný pár, * stráži, 
Dieťatko nebeský dar. * Sladký Ježiško spí, 
sní, * nebeský ticho spí, sní. 
    2. Tichá noc, svätá noc! * Anjeli zleteli, * 
najprv pastierom podali zvesť, * ktorá svetom 
dnes dáva sa niesť: * Kristus, Spasiteľ je tu, * 
Tešiteľ sveta je tu.   
   3.  Tichá noc, svätá noc! * Nežná tvár lásky 
žiar * božský rozsieva v jasličkách tam: * bije 
záchranná hodina nám * v tvojom zrodení, Boh 
Syn, * Ježiško, Láska, Boh Syn! 
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