
Veľká večiereň s lítiou pred
sviatkom Kristovho obrezania. Sv.

Bazil Veľký.
31.12.

Kňaz:  Požehnané  kráľovstvo  Otca  i
Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky
i na veky vekov.
Ľud: Amen
Čtec:  Poďte,  pokloňme  sa  Kráľovi
nášmu Bohu.

Ľud:  Poďte,  pokloňme  sa  Kristovi,
Kráľovi nášmu Bohu.

Čtec:  Poďte,  pokloňme sa a padnime
pred samým Pánom Ježišom Kristom,
Kráľom a Bohom našim.

Žalm 103
Dobroreč, duša moja, Pánovi; * Pane,
Bože môj, ty si nesmierne veľký. / Odel
si sa do slávy a veleby, * do svetla si sa
zahalil ako do rúcha. / Nebesia rozpínaš
ako  stan,  *  nad  vodami  si  buduješ
komnaty. /  Po oblakoch vystupuješ ako
po  schodoch,  *  na  krídlach  vánku  sa
prechádzaš. /  Vetry sú tvojimi poslami,
* ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
/  Zem  si  postavil  na  jej  základoch,  *
nevychýli sa nikdy - nikdy. /  Oceán ju
prikryl  sťa odev,  *  nad vrchmi vody
zastali. / Pred tvojou hrozbou odtiekli, *
zhrozili  sa  pred  tvojím  hlasom
hromovým.  /  Vybehli  na vrchy,  stiekli
do  údolia,  *  na  miesto,  ktoré  si  im
vyhradil.  /  Položil  si  hranicu  a
neprekročia ju, * ani viac nepokryjú zem.

/  Prameňom  dávaš  stekať  do
potokov, * čo tečú pomedzi vrchy; / a
napájajú všetku poľnú zver * aj divým
oslom  hasia  smäd.  /  Popri  nich
hniezdi nebeské vtáctvo, * spomedzi
konárov  zaznieva  ich  pieseň.  /  Zo
svojich  komnát  zvlažuješ  vrchy,  *
plodmi svojich diel sýtiš zem. /  Tráve
dávaš  rásť  pre  ťažný  dobytok*  a
byli,  aby slúžila  človeku.  /  Zo zeme
vyvádzaš chlieb i víno, * čo obveseľuje
srdce  človeka;  /  olejom  rozjasňuješ
jeho tvár * a chlieb dáva silu srdcu
človeka. /  Sýtia sa stromy Pánove * aj
cédre  Libanonu,  čo  on  zasadil.  /  Na
nich si vrabce hniezda stavajú * a na
ich  vrcholcoch  bývajú  bociany.  /
Vysoké  štíty  patria  kamzíkom,  *  v
skalách  sa  skrývajú  svište.  /  Na
určovanie  času  si  mesiac  utvoril;  *
slnko  vie,  kedy  má  zapadať.  /
Prestieraš  tmu  a  nastáva  noc  *  a
povylieza všetka lesná zver. / Levíčatá
ručia za korisťou * a pokrm žiadajú
od Boha. / Len čo vyjde slnko, utiahnú
sa * a ukladajú sa v svojich dúpätách. /
Vtedy sa  človek ponáhľa za  svojim
dielom,  *  za  svojou  prácou  až  do
večera.  /  Aké  mnohoraké  sú  tvoje
diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.
Zem je  plná  tvojho  stvorenstva.  /  Tu
more veľké, dlhé a široké, * v ňom sa
hemžia  plazy  bez  počtu,  živočíchy
drobné i obrovské. / Po ňom sa plavia
lode  *  i  Leviatan,  ktorého  si  stvoril,
aby sa v ňom ihral. /  Všetko to čaká
na teba, * že im dáš pokrm v pravý
čas. / Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú;
*  otváraš  svoju  ruku,  sýtia  sa
dobrotami.  /  Len  čo  odvrátiš  svoju
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a hneď hynú a vracajú sa do prachu. /
Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené * a
obnovuješ  tvárnosť  zeme.  /  Pánova
chvála nech trvá na veky; * zo svojich
diel nech sa teší Pán. / Pozrie sa na zem
a rozochvieva ju,  * dotkne sa vrchov a
ony chrlia  dym. /  Po celý život chcem
spievať Pánovi * a svojmu Bohu hrať,
kým len budem žiť. /  Kiež sa mu moja
pieseň zapáči;  *  a  ja  sa  budem tešiť  v
Pánovi.  /  Nech  zo  zeme  zmiznú
hriešnici  a  zločincov  nech  už  niet.  *
Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Sláva  Otcu  i  Synu  i  Svätému
Duchu  i  teraz  i  vždycky  i  na  veky
vekov. Amen. 
Aleluja,  aleluja,  aleluja,  sláva  Tebe
Bože. 3x
Veľká jekténia … 

Blažený  človek,  aleluje,  *  čo
nekráča  podľa  rady  bezbožných  *  a
nechodí  cestou  hriešnikov,  *  ani
nevysedáva v kruhu rúhačov, * aleluja,
aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,
aleluja.

Malá jekténia ...

(Podľa  papiera  –  na  10  alebo  na  8.
Melódia podľa príslušného hlasu  - 8.hl.
alebo podľa nedeľného ak je): 

Pane, ja volám k tebe, * vyslyš
ma: Vyslyš ma, Pane. * Pane, ja volám
k  tebe,  *  vypočuj  hlas  môj.  *  Keď
volám k tebe. * Vyslyš ma, Pane. 

Moja modlitba nech sa vznáša k
tebe  ako  kadidlo  *  a  pozdvihnutie

mojich  rúk  *  ako  obeť  večerná.  *
Vyslyš ma, Pane.

Bože, stráž nad mojimi rečami * a
dozeraj na moje slová. /  Nedovoľ,
aby sa mi srdce naklonilo k zlému, *
aby som sa dal na bezbožné skutky
so zločincami a zasadal si s nimi na
hostinách.  /  Nech  ma  radšej
statočný  človek  uderí  a  priateľ
pokarhá, * ale nech mi bezbožníci
olejom  nekropia  hlavu  na
privítanie, / lebo tým by som sa stal
* účastným na ich zločinoch. / Budú
vydaní  Božej  spravodlivosti  *  a
ľudia  uznajú  že  moje  slová  boli
pravdivé. / Ich kosti budú pohodené
na okraji hrobu * ako kusy dreva a
úlomky  skál  roztrúsené  po  zemi.  /
Ale  moje  oči  sa  obracajú  k  tebe,
Pane  a  Bože  môj,  *  k  tebe  sa
utiekam,  ochraňuj  môj  život. /
Ochráň  ma  pred  osídlom,  čo  mi
nastrojili,  *  pred  nástrahami  zlých
ľudí.  / Nech bezbožní popadajú do
vlastných  sietí,  *  zatiaľ  čo  ja
prejdem  bezpečne  pomimo.  /  Zo
všetkých síl volám k Bohu o pomoc,
* hlasite prosím Boha o zľutovanie. /
Predkladám mu svoje  ťažkosti,  *
rozprávam  mu  o  svojich
úzkostiach. / Ja klesám na duchu, *
ale  ty,  Bože,  vieš,  kade mám ísť.  /
Na chodníku, ktorým sa uberám, *
nastavili  mi  osídlo. /  Obzerám  sa
napravo  *  a  nik  sa  ku  mne
nepriznáva,  /   nemám  výhľad  na
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útek,  *  nikomu nezáleží  na mojom
živote. – Bože, k tebe úpenlivo volám.
* Ty si moje útočisko, ty si všetko, čo
mám na tomto svete. /  Vypočuj moje
volanie o pomoc,  * lebo som úplne
vyčerpaný. / Zachráň ma pred mojimi
prenasledovateľmi,  *  lebo  sú  silnejší
odo mňa. / 

Verš 10:  Vyveď ma zo žalára, * aby
som tvoje meno mohol velebiť.
(z  papiera – podľa príslušného 
nedeľného hlasu ak je)
Verš  9:  Spravodliví  sa  zhromaždia
vôkol  mňa,  *  keď  mi priazeň
prejavíš.
(z   papiera  –  podľa  príslušného
nedeľného hlasu ak je)

Verš 8 (8.hl): Z hlbín volám k tebe,
Pane; * Pane, vypočuj môj hlas.

Keď  zostúpil  Spasiteľ  medzi
ľudí,  *  dal  sa  zavinúť  do  plienok.  *
Nehanbil sa prijať telesnú obriezku, *
ktorý mal osem dní podľa Matky, * ale
podľa  Otca  ako  Bezpočiatočný.  *
Veriaci, vrúcne k nemu volajme: * „Ty
si náš Boh. Zmiluj sa nad nami.“

Verš 7:  Nakloň svoj sluch * k mojej
úpenlivej prosbe.

(predchádzajúca sloha)

Verš 6: Ak si budeš, Pane, neprávosť
uchovávať  v  pamäti,  *  Pane,  kto
obstojí?  *  Ale  u  teba  je  odpustenie
hriechov.

Nekonečne  dobrotivý  Boh  *
neváhal prijať telesnú obriezku. * Na
sebe  nám  ukázal  príklad,  ako  sa
máme  spasiť.  *  On,  zákonodarca,
plní  predpisy  Zákona  *  a  napĺňa
predpovede prorokov.  *  Sláva tebe,
Pane, ty riadiš všetko svojou mocou,
*  a  predsa  do  plienok  sa  dávaš
zavinúť.

Verš  5:  Spolieham  sa  na  teba,
Pane. * Moja duša sa spolieha na
tvoje  slovo.  *  Moja  duša  dúfa  v
Pána.

(predchádzajúca sloha)

Verš  4  (4.hl):  Väčšmi  ako
strážcovia  vyčkávajú  dennicu,  *
nech dúfa Izrael v Pána.

Vhodne  ťa  nazvali  Bazilom
Kráľom,  *  lebo  si  prijal  kráľovské
kňazstvo.  *  Múdro  a  láskyplne  si
pásol  svätý ľud Kristov.  *  Preto ťa
Kráľ  kráľov  vyzdobil  kráľovským
vencom,  *  lebo  on  vládne  nad
všetkými ako večný Syn Boží. * On
je jednej podstaty s Otcom * a je bez
počiatku. * U neho za nás oroduj, **
aby posvätil a spasil naše duše.

Verš  3:  Lebo  u  Pána  je
milosrdenstvo a hojné vykúpenie. *
On sám vykúpi Izraela zo všetkých
jeho neprávostí. 

(predchádzajúca sloha)
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Verš 2: Chváľte Pána, všetky národy.
* Oslavujte ho, všetci ľudia.

Odetý  nádherným  veľkňazským
rúchom * radostne si hlásal evanjelium
kráľovstva, Bazil. * Cirkev si obohatil
pravovernou  náukou,  *  ktorá  nás
osvecuje.  *  Preto  velebíme  a
oslavujeme  jedno  božstvo  v  Otcovi
Stvoriteľovi * i v jeho jednorodenom
Božom Slove,  *  ako  aj  v  presvätom
Duchu,  *  jedného  v  troch  osobách
nerozdielneho Boha. ** Jeho pros, aby
osvietil a spasil naše duše.

Verš  1:  Lebo  veľké  je  jeho
milosrdenstvo  voči  nám  *  a  pravda
Pánova trvá na veky.

Svätý  Otec  Bazil,  *  teraz
prebývaš  v  nebi  a  raduješ  sa  s
nebeskými zbormi. * Svojím čistým a
bezúhonným životom * podobal si sa
im už na zemi. * Žil si ako anjel v tele.
* Preto vypros u Krista, nášho Boha,
svetlo  všetkým,  *  ktorí  v  tvojich
náukách,  plných  pravdy  Božej,  *
radostne  hľadajú  duchovný pokrm.  *
Nech  nás  zbaví  tmy  a  duchovnej
chudoby ** a spasí naše duše.

Sláva: 8. hlas Úctyhodný otec Bazil, *
bol si milovníkom pravej múdrosti. *
Všetky  veci  ti  pripomínali  Boha.  *
Myšlienka na smrť ti bola nerozlučnou
spoločnicou.  *  Preto  si  viedol  taký
čnostný  život.  *  Telesné  žiadosti  si
krotil  ovládaním  seba  *  a  verným
zachovávaním  Božích  prikázaní.  *

Nepodľahol  si,  ale  zachoval  svoju
dôstojnosť  *  pomocou  svojich
veľkých  čností.  *  Žiadosti  tela  si
podrobil  duchu  a  zostal  si  verný
Kristovi.  *  Preto  vypros  i  našim
dušiam veľa milostí.
I  teraz:  8.  hlas  Keď  zostúpil
Spasiteľ medzi ľudí, * dal sa zavinúť
do  plienok.  *  Nehanbil  sa  prijať
telesnú obriezku,  * ktorý mal osem
dní  podľa Matky,  *  ale  podľa Otca
ako Bezpočiatočný. * Veriaci, vrúcne
k nemu volajme: * „Ty si náš Boh.
Zmiluj sa nad nami.“

K: Premúdrosť, stojme úctivo!
Svetlo  tiché  svätej  slávy  *

nesmrteľného,  Otca  nebeského,  *
svätého, blaženého, * Ježišu Kriste,
* keď sme prišli k západu slnka * a
videli  žiaru  večernú,  *  ospevujeme
Otca i Syna, i Svätého Ducha, Boha.
*  Je  dôstojné  preľúbeznými  hlasmi
oslavovať teba,  Synu Boží,  *  ktorý
dávaš život celému svetu, * preto ťa
celý vesmír velebí.

Prokimen, podľa dňa: (z papiera)
Parémie: 3x
Čítanie z knihy Genezis (17,1–2.4–8.3.9–12.14)
Čítanie z Knihy prísloví (8,22 – 30)
Čítanie z Knihy prísloví (10,31 – 11,2.4.3.5–12)

Ekténia ...

Ráč  nás,  Pane, v  tento  večer  *
zachrániť od hriechu. – Velebíme ťa,
Pane, Bože otcov našich. * Chválime
a  oslavujeme  tvoje  meno  na  veky.
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Amen.  *  Preukáž  nám,  Pane,  svoje
milosrdenstvo, * lebo dúfame v teba. *
Blahoslavený  si,  Pane,  *  nauč  nás
svoje  pravdy.  *  Blahoslavený  si,
Vládca, * daj nám porozumieť svojim
pravdám. * Blahoslavený si, Svätý, *
osvieť nás svojimi pravdami. * Pane,
tvoje  milosrdenstvo  je  večné,  *
nepohŕdaj dielom svojich rúk. * Tebe
patrí chvála, * tebe patrí pieseň, * tebe,
Otcu i Synu, i Svätému Duchu, * patrí
sláva teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen.

Jekténia … 
K:  Presvätú,  prečistú,
preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu
našu,  Bohorodičku  Máriu,  vždy
Pannu,  i  všetkých  svätých
spomínajúc, sami seba, druh druha i
celý náš život Kristu Bohu oddajme.
Ľ: Tebe, Pane.
K:  Lebo  ty  si  Boh  milostivý  a
láskavý k ľuďom a my ti vzdávame
slávu,  Otcu  i  Synu,  i  Svätému
Duchu,  teraz  i  vždycky,  i  na  veky
vekov.
Ľ: Amen.
K: Pokoj všetkým!
Ľ: I tvojmu duchu.
D: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľ: Pred tebou, Pane.

K potichu: Pane, Bože náš, … 
K nahlas: Nech je vždy oslavovaná a
zvelebovaná vláda kráľovstva, Otca

i  Syna,  i  Svätého  Ducha,  teraz  i
vždycky, i na veky vekov.
Ľ: Amen.

Lítijné  slohy,  3.  hlas  (Tvojim
krestom Christe spáse...)

Svojím čistým životom privolal
si  Krista  do svojho  srdca.  *  On sa
stal  prameňom  tvojho  duchovného
života,  *  slávny  veľkňaz  Bazil.  *
Preto z teba tiekli rieky múdrosti * a
stali sa požehnaním celému svetu. *
Z nich čerpajú vedomosti pravoverní
cirkevní kazatelia * a svojimi ústami
prinášajú plody tomu, * ktorý tvoju
pamiatku preslávil na večné veky. 

Verš:  Oči  dvíham  k  tebe,  čo  na
nebesiach  prebývaš.  *  Ako  oči
sluhov  hľadia  na  ruky  svojich
pánov,  * ako oči  služobníc hľadia
na ruky svojej panej, * tak hľadia
naše  oči  na  Pána,  nášho Boha,  *
kým sa nezmiluje nad nami.

Bazil, Boh ťa daroval Cirkvi. *
Olej  milosti  vyliaty  na  teba  *
pomazal  ťa  za  hlásateľa  evanjelia
nebeského  kráľovstva.  *  Bol  si
Kristovou  ľúbeznou  vôňou.  *
Požehnaním  jeho  múdrosti  si  celý
svet naplnil. * Preto láskavo vypočuj
hlasy svojich služobníkov * a vypros
nám veľké milostí. 

Verš:  Zmiluj  sa,  Pane  nad  nami,
zmiluj sa nad nami, * lebo už máme
dosť pohŕdania,  *  lebo naša duša
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má už  dosť  výsmechu  boháčov  *  a
pohŕdania pyšných.

Bazil,  obhajca  Trojice,  *  v
biskupskom  rúchu  si  prišiel  pred
súdnu  stolicu,  *  prenasledovaný  pre
vieru.  * Svojím hrdinstvom si  skrotil
hnev  vladárov,  *  keď sa  ti  vyhrážali
násilím.  *  Bol  si  ochotný  trpieť.  *
Svojím  odhodlaním  stal  si  sa
mučeníkom * a prijal si víťazný veniec
pre Krista, * plného milosrdenstva.

Sláva:  6.  hlas:  Rozliala  sa  milosť  v
tvojich ústach, * dôstojný Otče Bazil.
* Bol si pastierom Kristovej Cirkvi. *
Svoje duchovné ovečky si učil veriť v
jednopodstatnú  Trojicu  *  v  jedinom
božstve.

I teraz: 8. hlas: Keď zostúpil Spasiteľ
medzi  ľudí,  *  dal  sa  zavinúť  do
plienok.  *  Nehanbil  sa  prijať  telesnú
obriezku, * ktorý mal osem dní podľa
Matky,  *  ale  podľa  Otca  ako
Bezpočiatočný.  *  Veriaci,  vrúcne  k
nemu  volajme:  *  „Ty  si  náš  Boh.
Zmiluj sa nad nami.“

(Lítijná  ekténia ...  spieva  sa  12x
„Pane zmiluj sa“, potom 12x „Hospodi
pomiluj“, potom 12x Kyrie eleison.)

K: Vypočuj nás, Bože, Spasiteľ náš,
nádej všetkých končín zeme, i tých,
čo  sú  ďaleko  na  mori;  milosrdný
Vládca, odpusť nám milostivo naše
hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si

milosrdný a láskavý Boh, a my ti
vzdávame  slávu,  Otcu  i  Synu,  i
Svätému Duchu, teraz i vždycky, i
na veky vekov.
Ľ: Amen.
K: Pokoj všetkým!
Ľ: I tvojmu duchu.
D: Skloňme si hlavy pred Pánom.
Ľ: Pred tebou, Pane.
K: (ďalšie pripomienky svätých)
L: Amen.

(Veršové slohy buď z nedele alebo: )

Veršové  slohy,  1.  hlas  (večérňaja
naša mólitvi)

Blahoslavený Bazil, * ty božská
a  svätá  včela  Kristovej  Cirkvi,  *
vystrojil  si  sa  žihadlom  Božej
horlivosti. * Zaútočil si na bezbožné
herézy  rúhačov.  *  Pravoverným
dušiam  si  nahromadil  bohatstvo
čností. * A teraz, keď sa prechádzaš
po lúčinách Božieho raja, * spomeň
si  na  nás  pred  velebnosťou
jednopodstatnej Trojice. 

Verš: Moje ústa hovoria múdrosť *
a moje srdce uvažuje o tom, čo je
rozumné

Otče  náš  Bazil,  *  oplýval  si
čnosťami všetkých svätých. * Mal si
tichosť  Mojžišovu  a  horlivosť
Eliášovu.  *  S  Petrom  si  veril,  s
Jánom prenikal  hlbiny božstva.  * S
Pavlom si ustavične volal: * „Kto je
slabý,  aby  ja  som  nebol  slabý  s
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ním?“ * Teraz s nimi v nebi prebývaš.
* Modli sa za spásu našich duší.

Verš  (2.hl): Z  úst  spravodlivého
zaznieva  múdrosť  *  a  jeho  jazyk
hovorí, čo je správne. 

Keď si preskúmal podstatu veci *
a zistil nestálosť všetkého, * prišiel si
k  záveru,  že  jediný  Stvoriteľ  je
nemeniteľný.  *  On  jestvoval  pred
každým bytím. * Pohrdol si túžbou po
márnostiach  *  a  vstúpil  do  jeho
služieb.  *  Svätý  veľkňaz  Bazil,  *  aj
nám  vypros  milosť,  *  aby  sme  sa
celkom venovali službe Božej.
Sláva:  6.  hlas  Najblahoslavenejší
Bazil, * nebo ti udelilo dar zázrakov. *
Svojou  náukou  si  ničil  lesť
modloslužobníctva.  *  Ty si  ozdoba a
vzor  veľkňazov.  *  V  tebe  sa
odzrkadľovala  náuka  všetkých
svätých. * U Boha máš veľký vplyv. *
Preto ho pros za spásu našich duší.
I teraz: 8. hlas  Nekonečne dobrotivý
Boh * neváhal prijať telesnú obriezku.
* Na sebe nám ukázal príklad, ako sa
máme spasiť. * On, zákonodarca, plní
predpisy  Zákona  *  a  naplňuje
predpovede  prorokov.  *  Sláva  tebe,
Pane, ty riadiš všetko svojou mocou, *
a predsa do plienok sa dávaš zavinúť.

Teraz  prepustíš,  Pane,  svojho
služobníka  podľa  svojho  slova  v
pokoji,  lebo  moje  oči  uvideli  tvoju
spásu,  ktorú  si  pripravil  pred  tvárou

všetkých  národov.  Svetlo  na
osvietenie  pohanov  a  slávu  Izraela,
tvojho ľudu.

Trojsväté po Otče náš …

Tropár,  1.  hlas:  Po  celej  zemi  sa
rozšírilo  tvoje  učenie,  *  veľkňaz
Krista  Kráľa.  *  Všade  prijali  tvoje
výrečné  slová,  *  ktorými  si  hlásal
pravdy Božie. * Ľudí si zušľachťoval
a  ich  mravy  napravoval.  *
Úctyhodný Otče  Bazil,  pros  Krista,
nášho Boha, * aby spasil naše duše.
(2x)

Tropár,  1.  hlas: Ježišu,  ty  na
výsostiach tróniš. * Spolu s večným
Otcom  i  Duchom  Svätým  sedíš  na
prestole  slávy.  *  Na  zemi  si  sa
narodil z Matky, čo muža nepoznala.
* Preto ťa ôsmeho dňa obrezali ako
človeka.  *  Sláva  tvojmu
požehnanému  rozhodnutiu,  *  sláva
tvojej prozreteľnosti, * sláva tvojmu
príchodu  na  svet.  *  Ty  si  plný
dobroty a lásky.

(Požehnanie lítijných darov)
D: Modlime sa k Pánovi.
Ľ: Pane, zmiluj sa.
K: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ty
si požehnal päť chlebov a päťtisíc
si nasýtil, preto ty sám požehnaj aj
tieto chleby, pšenicu, víno a olej, a
rozmnož ich v tomto meste (alebo
v tejto obci, alebo v tomto svätom

7    Veľká večiereň s lítiou na 1.1. (sviatok Obrezania a sv. Bazila).    Interný materiál:         www.grkatpd.sk



dome)  i  po  celom  svete.  Posväť
veriacich, ktorí z nich budú požívať.
Lebo  ty,  Kriste,  Bože  náš,
požehnávaš  a  posväcuješ  všetko,  a
my  ti  vzdávame  slávu  i  tvojmu
Otcovi,  ktorý  nemá  počiatku,  i
tvojmu presvätému,  dobrotivému a
životodarnému  Duchu,  teraz  i
vždycky, i na veky vekov.
Ľ: Amen.

Žalm 33: Pána chcem velebiť v každom
čase, - moje ústa budú ho vždy chváliť. /
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; -
nechže  to  počujú  pokorní  a  nech  sa
tešia. /  Velebte  so  mnou  Pána  -  a
oslavujme jeho meno spoločne. / Hľadal
som Pána a on ma vyslyšal -  a vytrhol
ma zo všetkej hrôzy. / Na neho hľaďte a
budete  žiariť  -  a  tvár  vám nesčervenie
hanbou.  /  Úbožiak  zavolal  a  Pán  ho
vyslyšal - a vyslobodil ho zo všetkých
tiesní. /  Ako  strážca  sa  utáborí  anjel
Pánov okolo bohabojných -  a vyslobodí
ich. / Skúste a presvedčte sa, aký dobrý
je Pán; - šťastný človek, čo sa utieka k
nemu. /  Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, -
veď bohabojní  núdzu nemajú.  /  Boháči
sa nabiedia a nahladujú, -  ale tým, čo
hľadajú  Pána,  nijaké  dobro  chýbať
nebude.

D: Premúdrosť!
Ľ: Požehnaj.
K: Požehnaný je Kristus, náš Boh, v
každom čase,  teraz i  vždycky,  i  na
veky vekov.

Ľ: Amen. Upevni, Bože, pravú vieru
na veky vekov.
K: Presvätá Bohorodička, zachráň
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  Otcu  i  Synu,  i  Svätému
Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky
vekov.  Amen.  Pane,  zmiluj  sa.  (3x)
Požehnaj.

K:  Kristus,  ktorý  na  našu  spásu
podľa Zákona na ôsmy deň prijal
obriezku,  náš  pravý  Boh,  na
prosby  svojej  prečistej  Matky,
svätých  slávnych  a  všechválnych
apoštolov, svätého Bazila Veľkého,
arcibiskupa  Cézarey  Kapadóckej,
ktorého  pamiatku  dnes  radostne
slávime,  a  všetkých svätých,  nech
sa  nad nami  zmiluje  a  spasí  nás,
lebo je dobrý a miluje nás.
Ľ: Amen.
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