
Veľká večiereň s liturgiou sv.
Bazila Veľkého 

(predvečer sviatku
Bohojavlenija)

 (nie ak pripadne na sobotu alebo
nedeľu)

K: Požehnaný Boh náš v každom
čase,  teraz  i  vždycky  i  na  veky
vekov. 
L: Amen.
K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi,
nášmu Bohu. 
L:  Poďte,  pokloňme  sa  Kristovi,
Kráľovi, nášmu Bohu. 
K:  Poďte,  pokloňme  sa  a
padnime  pred  samým  Pánom,
Ježišom  Kristom,  Kráľom  a
Bohom naším.

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
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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, utiahnu sa * a ukladajú
sa  v  svojich  dúpätách.  –  Vtedy  sa
človek ponáhľa za svojím 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 tvár, už sa trasú; * odnímaš
im dych a hneď hynú, a vracajú sa
do  prachu. –  Keď  zošleš  svojho
ducha,  sú  stvorené,  *  a  obnovuješ
tvárnosť  zeme.  –  Pánova  chvála
nech trvá naveky; * 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.  – Slnko vie, kedy má
zapadať,  *  prestieraš  tmu  a  nastáva
noc.  –  Aké  mnohoraké  sú  tvoje
diela,  Pane!  *  Všetko  si  múdro
urobil.
Sláva:  I  teraz:  Aleluja,  aleluja,
aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Veľká jekténia … 
Pane,  ja  volám  k  tebe:  2.  hlas
(Vidichom svit istinnyj)
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
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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  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. - Vyveď
ma  zo  žalára,  *  aby  som  tvoje
meno mohol velebiť. - Spravodliví
sa  zhromaždia  vôkol  mňa,  *  keď
mi priazeň prejavíš.

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

Keď  videl  predchodca,  že
prišiel Kristus, naše svetlo, * ktoré
osvecuje každého človeka, * aby sa
dal pokrstiť, * radostne zaplesal. *
Chvejúcou sa rukou na neho ukázal
*  a  zhromaždenému  ľudu
zvestoval: * „To je spása Izraela. *
On  nás  zachráni  pred  večnou
smrťou. * Bezhriešny Kriste, Bože
náš, sláva tebe.
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Verš  7: Nakloň  svoj  sluch  *  k
mojej úpenlivej prosbe.
 (opakuje sa predchádzajúca sloha)

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

Žasli anjelské mocnosti, * keď
videli ako služobník krstí Spasiteľa
*  a  počuli  svedectvo  Ducha
Svätého  *  i  hlas  Otcov
prichádzajúci  z  nebies:  *  „Ten,
ktorého Predchodca krstí, * je môj
milovaný Syn. * V ňom mám svoje
zaľúbenie!“  *  Kriste,  Bože  náš,
sláva tebe.
Verš  5: Spolieham  sa  na  teba,
Pane. * Moja duša sa spolieha na
tvoje slovo. * Moja duša dúfa v
Pána.
 (opakuje sa predchádzajúca sloha)

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

Teba, Prameň všetkých vôd, *
prijali  jordánske  vody  *  a  Duch
Utešiteľ na teba zostúpil v podobe

holubice. * Ten, čo naklonil nebesá,
* skláňa teraz svoju hlavu.  * Ján,
prach  a  popol,  volá  k  svojmu
Stvoriteľovi:  *  „Prečo  mi
prikazuješ,  čo je nad moje sily? *
Ty  by  si  mňa  mal  pokrstiť.“  *
Bezhriešny Kriste, Bože náš, sláva
tebe.
Verš  3: Lebo  u  Pána  je
milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
*  On  sám  vykúpi  Izraela  zo
všetkých jeho neprávostí. 
 (opakuje sa predchádzajúca sloha)

Verš  2: Chváľte  Pána,  všetky
národy.  *  Oslavujte ho, všetci
ľudia.

Aby  si  spasil  zblúdilého
človeka, * neštítiš sa prijať podobu
služobníka. * Ty, náš Boh a Vládca,
prijal si aj našu úbohosť. * Svojím
krstom  si  nám  dal  právo  na
odpustenie  hriechov.  *  Preto  ťa
velebíme:  *  „Kriste,  Bože  náš,
sláva tebe.“
Verš  1: Lebo  veľké  je  jeho
milosrdenstvo  voči  nám  *  a
pravda Pánova trvá na veky.
 (opakuje sa predchádzajúca sloha)
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Sláva: I teraz: 2. hlas
Pred svojím Predchodcom si hlavu
sklonil  *  a  rozdrvil  si  hlavy
pekelných  hadov.  *  Vstúpil  si  do
vôd a všetko si naplnil svetlom, *
aby sme ťa oslavovali  ako svojho
Spasiteľa, * ktorý milosťou naplnil
naše duše.

(vchod s evanjeliárom a kadidlom)
K: Premúdrosť, stojme úctivo!
Ľ: 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 dňa: 
Nedeľa (8.hl.): Hľa, teraz oslavujte
Pána,  všetci  služobníci  Pánovi.
Verš:  Bože,  spravodlivosť  moja,
vypočuj ma, keď volám o pomoc.
Pondelok  (4.hl.): Pán  ma  vysliší,
keď  budem  volať  k  nemu.  Verš:

Bože,  spravodlivosť  moja,  vysliš
ma, keď volám o pomoc.
Utorok (1.hl.): Tvoja milosť, Pane,
bude ma sprevádzať po všetky dni
môjho  života.  Verš: Pán  je  môj
pastier,  nič  mi  nechýba.  Pasie  ma
na zelených pasienkach.
Streda  (5.hl.): Bože,  spas  ma
svojim menom a v svojej moci súď
ma.  Verš: Bože,  vyslyš  moju
modlitbu  a  vypočuj  slová  mojich
úst.
Štvrtok (6.hl.): Pomoc mi príde od
Pána,  ktorý  stvoril  nebo  i  zem.
Verš: Svoj zrak upieram na vrchy.
Príde mi odtiaľ pomoc.
Piatok (7.hl.): Náš Boh je v nebi a
na zemi stvoril všetko, čo chcel.
Verš: Keď Izrael vyšiel z Egypta,
dom  Jakubov  spomedzi  ľudu
cudzieho,  Judea  sa  stala  jeho
svätyňou.
Verš:  More  to  videlo  a  zutekalo,
Jordán sa naspäť obrátil.
Verš:  Čo ti  je,  more, že utekáš,  a
tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš.

Parémie:
I. Čítanie z knihy Genezis (1,1 – 13)

5/11 5.1.  Večiereň a liturgia sv. Bazila. Interný materiál :: www.grkatpd.sk ::



II. Čítanie z knihy Exodus (14,15–18.21–
23. 27–29)
III. Čítanie z knihy Exodus (15,22 – 16,1a)

K: Verš:  (5.hl. Sobeznačaľnoje ...)
Najmilostivejší Pane, * zjavil si sa
vo svete, Ty, ktorý si svet stvoril, 
Ľ:  aby si zažiaril sediacim vo tme,
* sláva tebe.
K: Verš: Bože, buď nám milostivý
a žehnaj nás; * a tvoja tvár nech
žiari  nad  nami,  *  aby  sa  tvoja
cesta  stala  známou  na  zemi  *  a
tvoja  spása  medzi  všetkými
národmi.
Ľ:  aby si zažiaril sediacim vo tme,
* sláva tebe.
K:  Verš:  Bože,  nech  ťa  velebia
národy,  * nech ťa velebia všetky
národy.  *  Nech sa tešia a jasajú
národy,  *  že  spravodlivo  súdiš
ľudí  *  a  spravuješ  národy  na
zemi.
Ľ: aby si zažiaril sediacim vo tme,
sláva tebe.
K:  Verš:  Bože,  nech  ťa  velebia
národy,  * nech ťa velebia všetky
národy. * Zem vydala svoj plod; *
nech nás požehná Boh, náš Boh;

* nech nás Boh požehná * a nech
si ho ctia všetky končiny zeme.
Ľ: aby si zažiaril sediacim vo tme,
* sláva tebe.
K:  Verš:  Sláva  Otcu  i  Synu  i
Svätému Duchu.
Ľ: aby si zažiaril sediacim vo tme,
* sláva tebe.
K:  Verš:  I  teraz  i  vždycky  i  na
veky vekov, Amen
Ľ: aby si zažiaril sediacim vo tme,
* sláva tebe.

Čitateľ  alebo  kňaz  spieva  celý
tropár  (5.hl.  Sobeznačaľnoje  ...):
Najmilostivejší Pane, * zjavil si sa
vo svete, Ty, ktorý si svet stvoril, *
aby si zažiaril  sediacim vo tme, *
sláva tebe.

Parémie: 
IV. Čítanie z Knihy Jozue (3,7-8.15-17)
V. Čítanie z Druhej knihy kráľov (2,6 - 14)
VI. Čítanie z Druhej knihy kráľov (5,9 –
14)
K:  Tropár: (6.  hlas:  Anhelskyja
sily  na  hrobi) Pre  svoje
obdivuhodn0  milosrdenstvo,
Spasiteľ  náš,  *  zjavil  si  sa
hriešnikom a mýtnikom
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Ľ: veď kde by malo zažiariť tvoje
svetlo,  *  ak  nie  práve  tým,  *  čo
prebývajú  v  tme?  *  Sláva  tebe
Pane.
K: Verš: Pán kraľuje, velebou sa
zaodel;  *  zaodel  sa  Pán,
udatnosťou  sa  prepásal.  *  Tak
upevnil  zemekruh,  že  sa
nezachveje.  *  Pevný  je  tvoj  trón
oddávna, ty si od vekov. 
Ľ: veď kde by malo zažiariť tvoje
svetlo,  *  ak  nie  práve  tým,  *  čo
prebývajú  v  tme?  *  Sláva  tebe
Pane.
K: Verš: Pozdvihujú rieky, Pane,
*  pozdvihujú  rieky  svoj  hlas,  *
pozdvihujú  rieky  svoj  hukot.  *
Nad hukot vodných prívalov.
Ľ:  veď kde by malo zažiariť tvoje
svetlo,  *  ak  nie  práve  tým,  *  čo
prebývajú  v  tme?  *  Sláva  tebe
Pane.
K:  Verš:  Nad  mohutné  morské
príboje  *  mocnejší  je  Pán  na
výsostiach. * Veľmi vierohodné sú
tvoje  svedectvá;  *  tvojmu  domu,
Pane,  patrí  posvätná  úcta  po
všetky časy.

Ľ: veď kde by malo zažiariť tvoje
svetlo,  *  ak  nie  práve  tým,  *  čo
prebývajú  v  tme?  *  Sláva  tebe
Pane.
K:  Verš:  Sláva  Otcu  i  Synu  i
Svätému Duchu. 
Ľ: veď kde by malo zažiariť tvoje
svetlo,  *  ak  nie  práve  tým,  *  čo
prebývajú  v  tme?  *  Sláva  tebe
Pane.
K:  Verš: I  teraz  i  vždycky  i  na
veky vekov, Amen
Ľ: veď kde by malo zažiariť tvoje
svetlo,  *  ak  nie  práve  tým,  *  čo
prebývajú  v  tme?  *  Sláva  tebe
Pane.
Potom čitateľ alebo kňaz spieva
celý  tropár  (6.hlas  Anhelskyja
sily): 
Pre  svoje  obdivuhodné
milosrdenstvo,  Spasiteľ  náš,  *
zjavil si sa hriešnikom a mýtnikom
* veď kde by malo zažiariť  tvoje
svetlo,  *  ak  nie  práve  tým,  *  čo
prebývajú  v  tme?  *  Sláva  tebe
Pane.
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Parémie:
VII. Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (1,16
– 20)
VIII.  Čítanie  z  Prvej  knihy  Mojžišovej
(32,2 – 11)
XII. Čítanie z Druhej knihy kráľov (2,19 –
22)
XIII.  Čítanie  z  Knihy  proroka  Izaiáša
(49,8 – 15)

K: Znova a znova modlime sa v
pokoji k Pánovi.
Ľ: Pane, zmiluj sa.
K: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa
a  zachráň  nás,  Bože,  svojou
milosťou.
Ľ: Pane, zmiluj sa.
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 svätý, Bože náš, a
my  ti  vzdávame  slávu,  Otcu  i
Synu  i  Svätému  Duchu,  teraz  i
vždycky, i na veky vekov.
Ľ: Amen.

(kňaz  sa  modlí  modlitbu  3sv.
Piesne)
Ľ: (Trojsvätá pieseň): Svätý Bože,
Svätý Silný … 
K: Vnímajme! Pokoj všetkým! +
Premúdrosť, vnímajme! 

Prokimen,  3.  hlas:  Pán  je  moje
svetlo a moja spása, * koho sa mám
báť?
Verš:  Pán  je  ochranca  môjho
života,  *  pred  kým  sa  mám
strachovať.

Čítanie  z  prvého  listu  svätého  apoštola
Pavla Korinťanom 143. začalo (1 Kor 9,
19 - 27)
Alelujné  verše:  1.  Moje  srdce
prekypuje krásnymi slovami, svoje
verše venujem kráľovi.
2. Ty si najkrajší z ľudských synov,
z tvojich pier plynie milota.

Kňaz: Premúdrosť,  pozorne
počúvajme  sväté  evanjelium.
Pokoj všetkým! +
Ľud: I tvojmu duchu. 
Kňaz:  Čítanie  zo  svätého
evanjelia podľa Lukáša.
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
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Kňaz: Vnímajme!
Lk 9. začalo (3, 1 - 18)
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
--> tu sa prechádza na liturgiu sv.
Bazila Veľkého. <--

Namiesto dôstojné sa spieva: 
Z  teba,  Milostiplná,  raduje  sa
všetko  tvorstvo:  I  zbory  anjelov  i
ľudské  pokolenie.  Ty  si  posvätný
Chrám,  ty  si  duchovný  raj,  ty  si
Panien  ozdoba.  Veď  z  teba  Boh
prijal telo; sám Boh, ktorý je pred
vekmi,  dieťatkom  sa  stal.  On  z
tvojho lona spravil svoj trón a tvoj
život  rozšíril  nad  nebies
priestranstvá.  Z teba,  Milostiplná,
raduje  sa  všetko  tvorstvo,  sláva
tebe.
--->  Po  zaambónnej  modlitbe
požehnanie lítijných darov

Po  zaambónnej  modlitbe  ľud
nespieva  Nech je  požehnané,  ale
začne  spievať  3x  tropáre,  kým
kňaz okiadza lítijné dary:

Tropár, 1. hlas: Pri tvojom krste v
Jordáne  *  zjavila  sa,  Pane,

poklonyhodná  Trojica.  *  Otcov
hlas ti vydal svedectvo. * Nazval ťa
svojím  milovaným  Synom.  *  Aj
Svätý  Duch  v  podobe  holubice
potvrdil  pravdivosť  týchto  slov.  *
Svojím  zjavením  si  osvietil  celý
svet.  **  Kriste  Bože,  sláva  tebe.
(2x)

Vo  Jordáni  kreščajúščusja
Tebí,  Hóspodi,  *  Trójčeskoje
javísja poklonénije: * Rodítelev bo
hlás  svidíteľstvovaše  Tebí,  *
vozľublennaho Ťa Sýna imenúja, *
i  Dúch,  vo  víďi  holubíni,
izvístvovaše slovesé utverždénije, *
javléjsja  Christé  Bóže,  *  i  mír
prosviščéj, sláva Tebí. 

Požehnanie lítijných darov: 
K/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
dome)  i  po  celom  svete.  Posväť
veriacich,  ktorí  z  nich  budú
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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.

Kňaz: Nech je požehnané Pánovo
meno od teraz až na veky. (1x)
Ľud:   Nech je požehnané  Pánovo
meno od teraz až na veky. (2x)

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.

K/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
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vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x)
Požehnaj.
K: Kristus, náš pravý Boh, ktorý
na našu spásu v Jordáne dovolil
Jánovi,  aby  ho  pokrstil,  na
prosby svojej prečistej Matky,  …
Ľ: Amen.
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