
Veľký kajúci kánon svätého
Andreja Krétskeho (len časť)

Kňaz: Sláva  tebe,  Bože  náš,
sláva tebe.
Ľud: 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 na veky
vekov. Amen.
Ľ: Presvätá  Trojica,  zmiluj  sa
nad nami. * Pane, očisť nás od
našich  hriechov.  *  Vládca,
odpusť nám naše neprávosti,  *
Svätý,  príď  a  uzdrav  naše
slabosti pre svoje meno.
K: Pane, zmiluj sa. (3x)
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému
Duchu.
K: I teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.

Ľ: Otče  náš,  ktorý  si  na
nebesiach, posväť sa ...
K: Lebo tvoje je kráľovstvo a
moc  i  sláva,  Otca  i  Syna  i
Svätého  Ducha,  teraz  i
vždycky i na veky vekov.
Ľ: Amen.
Žalm 19: Nech ťa vyslyší Pán
v  čase  súženia,  *  nech  ťa
ochráni  meno  Boha
Jakubovho. /  Nech  ti  pošle
pomoc zo svätyne * a nech ťa
bráni  zo  Siona.  / Nech  si
spomenie  na  všetky  tvoje
obetné dary *  a  tvoja  žertva
nech mu je príjemná. / Nech ti
dá, za čím tvoje srdce túži, * a
nech vyplní každý tvoj zámer. /
Budeme  sa  tešiť  z  tvojho
víťazstva  a  v  mene  nášho
Boha dvíhať zástavy.  * Nech
Pán splní všetky tvoje priania.
/  Teraz  viem,  že  Pán  zachráni
svojho pomazaného; vyslyší ho
zo  svojho  svätého  neba,  *
zachráni ho mocou spásonosnej
pravice.  /  Na  vozy  sa
spoliehajú  jedni,  druhí  na
kone, * ale my vzývame meno
Pána,  nášho  Boha.  /  Oni  sa
zrútia  a  padnú,  *  my  však
stojíme na nohách. /  Pane, daj
vždy víťaziť kráľovi  *  a nás
vyslyš,  kedykoľvek  ťa
budeme vzývať.
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Tropár, 6. hl.: Zmiluj sa, Pane,
nad nami, * zmiluj sa nad nami,
*  lebo  nijakú  inú  obranu
nemáme, * len túto modlitbu ti,
ako  svojmu  Vládcovi,  my
hriešni  prednášame:  *  „Zmiluj
sa nad nami.“
Tropár, 6. hl.: Pane, zmiluj sa
nad nami, * veď v teba dúfame.
* Nehnevaj sa veľmi na nás, *
ani  nepamätaj  na  naše
neprávosti, * ale aj teraz na nás
láskavo  zhliadni  *  a  zbav  nás
našich nepriateľov. * Veď ty si
náš Boh a my sme tvoj ľud, *
všetci sme dielom tvojich rúk *
a vzývame tvoje meno.

Pieseň 1.
Stal  sa  mi  pomocníkom  a

ochrancom, na moju spásu.  On
je  môj  Boh,  budem  ho
oslavovať,  on  je  Boh  môjho
otca, budem ho vyvyšovať, lebo
sa veľmi preslávil.

Verš: Zmiluj  sa  nado  mnou,
Bože, zmiluj sa nado mnou.

Odkiaľ  začnem  oplakávať
skutky  svojho  biedneho  života?
Aký  počiatok  dám  terajšiemu
náreku,  Kriste?  Ale  ty,  ako

milosrdný,  daruj  mi  odpustenie
hriechov.

Choď,  úbohá  duša,  so  svojím
telom,  vyznaj  sa  Budovateľovi
všetkých,  ostaň  ďaleko  od
predošlej  nerozumnosti  a  v
pokání prines Bohu slzy.

Napodobnil  som  priestupok
prvostvoreného Adama a spoznal
som  sa  vyzlečený  z  Boha,
večného  kráľovstva  a  šťastia,
kvôli mojim hriechom.
 Beda mi, úbohá duša! Prečo si
sa pripodobnila prvej Eve? Zle si
videla  a  horko  si  sa  zranila,
dotkla  si  sa  stromu a  trúfalo  si
ochutnala nerozumný pokrm.

Miesto  hmatateľnej  Evy
pomyslenou  Evou  sa  mi  stala
vášnivá  myšlienka  v  tele,  ktorá
sľubuje rozkoš, ale okusuje vždy
len horký nápoj.

Adam  bol  právom  vyhnaný  z
raja, lebo nezachoval tvoj jediný
príkaz, Spasitel'u. Čo však čaká
mňa, ktorý vždy odmietam tvoje
slová života?

Vykonal som Kainovu vraždu,
pre  svoju  svojvôľu  som sa  stal
vrahom  svedomia  svojej  duše.
Oživiac  telesnosť  bojoval  som
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proti  nemu  svojimi  zlými
skutkami.

Ábelovej spravodlivosti som sa
nepripodobnil, Ježišu, nikdy som
ti  nepriniesol  príjemný  dar,  ani
Boží skutok, ani čistú obeť, ani
bezúhonný život.

Ako  Kain,  tak  aj  my,  úbohá
duša,  priniesli  sme  spolu
Pôsobiteľovi  všetkého  nečisté
skutky,  poškvrnenú  obetu  a
neužitočný život,  a  tým sme sa
odsúdili.

Oživil si hlinu, Staviteľu, dal si
mi  mäso  a  kosti,  dych  a  život.
Tvorca  môj,  Záchranca  a  Sudca
môj, kajám sa, prijmi ma.

Odkrývam  pred  tebou,
Spasiteľu,  hriechy,  ktoré  som
urobil, i rany mojej duše a môjho
tela,  ktoré  mi  v  mojom  vnútri
zločinne  naložili  vražedné
myšlienky.

Hoci  som  zhrešil,  Spasiteľu,
viem,  že  miluješ  človeka,
vychovávaš ho s láskou a vrúcne
sa  zmilúvaš.  Voláš  zablúdeného
a  keď vidíš  jeho  slzy,  utekáš  k
nemu ako otec.

Od  mladosti  som  prestupoval
tvoje  prikázania,  Kriste,  plný

vášní  nedbal  som  o  ne  a  svoj
život  som  prežil  vo  vlažnosti.
Preto  volám  k  tebe,  Spasiteľ
aspoň teraz na konci ma zachráň.

Som hodený pred tvoje brány,
Spasiteľu,  aspoň teraz v starobe
ma  neodožeň  naprázdno  do
pekla,  ale  ešte  pred koncom mi
ako  Milovník  človeka  daruj
odpustenie hriechov.

Svoje bohatstvo som premrhal
v  smilstve,  niet  u  mňa  ovocia
zbožnosti, a tak hladný volám k
tebe:  Otče  zľutovania,  poď  mi
naproti a zľutuj sa nado mnou!

Vpadol  som  medzi  zbojníkov
svojimi  myšlienkami,  celý  som
teraz  od  nich  dobitý,  som  plný
rán, ale ty sám, Kriste Spasiteľu,
zastaň sa ma a uzdrav ma.

Zďaleka  ma  videl  kňaz  a
obišiel  ma,  aj  levita  ma  videl
nahého v nešťastí a odvrátil zrak.
Ale ty, Ježišu, ktorý si zažiaril z
Márie,  zastaň sa ma a zľutuj  sa
nado mnou.

Baránok  Boží,  ktorý  snímaš
hriechy  všetkých,  zlož  zo  mňa
ťažké  bremeno  hriechov,  a  ako
milosrdný daruj mi slzy dojatia.

Padám  pred  tebou  Ježišu,
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zhrešil som proti tebe. Očisť ma,
zlož  zo  mňa  ťažké  bremeno
hriechov  a  ako  milosrdný  daruj
mi slzy dojatia.

Nevolaj ma na súd a nenos tam
moje  skutky,  nevyšetruj  moje
slová  a  nežiadaj  odčinenie
mojich  hnutí,  ale  vo  svojom
zľutovaní  prehliadni  moje
hriechy  a  zachráň  ma,
Všemohúci.

Je čas pokánia a ja prichádzam
k tebe, svojmu Stvoriteľovi: zlož
zo mňa ťažké bremeno hriechov,
a  ako  milosrdný  daruj  mi  slzy
dojatia.

Nebuď  zhnusený  zo  mňa,
Spasiteľu, neodháňaj ma preč od
svojej  tváre,  zlož  zo  mňa  ťažké
bremeno  hriechov,  a  ako
milosrdný  daruj  mi  odpustenie
hriešnych pádov.

Všetky  moje  hriechy,
Spasiteľu,  dobrovoľné  i
nedobrovoľné,  zjavné  i  tajné,
vedomé  i  nevedomé,  odpusť  a
očisť ako Boh, a zachráň ma.

Verš:  Prepodobná  matka
Mária,  pros  Boha  za  nás.  (bez
poklony)

Daruj mi žiarivú milosť zhora,

z  Božej  prozreteľnosti  aby  som
unikol zatemneniu vášňami a aby
som  s  oduševnením  ospevoval
nádherné obrátenie tvojho života,
Mária.

Priklonila  si  sa  ku Kristovým
božským zákonom, zanechala si
neudržateľné  hnutia  rozkoší  a
pristúpila si k nemu, zotrvávajúc
vo všetkom dobrom dosiahla  si
každú jednu z čností.

Verš: Prepodobný otec Andrej,
pros Boha za nás. (bez poklony)

S  vierou  a  láskou  ťa
ospevujeme a prosíme ťa, slávny
Andrej,  svojimi  modlitbami  nás
osloboď od hanebných žiadostí a
urob nás teraz členmi Kristovho
kráľovstva.

Sláva.: Nadprirodzená Trojica,
tebe  sa  klaniame  ako  Jedinosti,
zlož  zo  mňa  ťažké  bremeno
hriechov,  a  ako milosrdná daruj
mi slzy dojatia.

I teraz.: Bohorodička, nádej a
záštita  tých,  ktorí  ťa  ospevujú,
zlož  zo  mňa  ťažké  bremeno
hriechov  a  ako  čistá  Vládkyňa
ma prijmi, keď sa kajám.

Stal  sa  mi  pomocníkom  a
ochrancom,  na  moju  spásu.  On
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je  môj  Boh,  budem  ho
oslavovať,  on  je  Boh  môjho
otca, budem ho vyvyšovať, lebo
sa veľmi preslávil.

Pieseň 3.
Na nehybnom kameni  svojich

prikázaní,  Kriste,  upevni  moje
zmýšľanie.

Verš: Zmiluj  sa  nado  mnou,
Bože, zmiluj sa nado mnou.

Kedysi  Pán  zoslal  dážď  ohňa
od  Pána  a  vtedy  spálil  zem
sodomskú. 

Hľadaj  bezpečie  v  horách,
duša, ako tamten Lót, a utekaj do
Segory. 

Utekaj, duša, pred vznietením,
utekaj  pred  Sodomským
požiarom, utekaj pred strávením
od božského plameňa.

Vyznávam  sa  ti,  Spasiteľ,
zhrešil  som,  zhrešil  som  pred
tebou.  Ale  prepáč  a  odpusť  mi
ako milosrdný.

Ja sám som proti  tebe zhrešil,
zhrešil  som  viac  ako  všetci,
Kriste,  Spasiteľu,  neprehliadni
ma.

Ty si Dobrý Pastier, hľadaj ma
ako  baránka,  zablúdilo  som,

neprehliadni ma.
V  tebe  je  rozkoš,  Ježiš,  ty  si

môj Stvoriteľ,  v tebe, Spasiteľu,
budem ospravedlnený.

Verš: Presvätá  Trojica,  Bože
náš, zmiluj sa nad nami.

Ó,  Trojica,  Jedinosť,  Bože!
Zachráň nás od klamu, pokušení
a nástrah. Presvätá Bohorodička,
zachráň nás!

 Raduj sa,  Lono, ktoré prijalo
Boha,  raduj  sa,  Pánov  prestol,
raduj sa, Matka nášho Života.

Upevni  na  kameni  svojich
prikázaní,  Pane,  moje  pohnuté
srdce,  lebo ty  jediný si  Svätý  a
Pán.

Zmiluj  sa  nado  mnou,  Bože,
zmiluj sa nado mnou.

 Získal  som  teba,  Víťaz  nad
smrťou, a v tebe prameň života.
Ešte  pred  koncom  ti  zo  svojho
srdca  volám:  Zhrešil  som,  očisť
ma a zachráň ma.

 Zhrešil som, Pane, zhrešil som
pred tebou,  očisť  ma.  Lebo niet
takého medzi ľuďmi, čo zhrešili,
ktorého  by  som  neprekonal
svojimi hriechmi.

 Napodobňoval som, Spasiteľ,
smilníkov  za  Noema,  a  zdedil
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som  ich  odsúdenie  utopením  v
záplave.

 Napodobňovala  si,  duša,
Chama, otcovraha, a nezakryla si
hanbu  svojho  blížneho,
neodvrátila  si  sa,  aby si  hľadela
opačným smerom.

 Ako Lót pred požiarom, utekaj
pred hriechom, moja duša, utekaj
od Sodomy a Gomory. Utekaj od
plameňa  každej  nerozumnej
túžby.

 Volám  ti:  Zmiluj  sa,  Pane,
zmiluj sa nado mnou, keď prídeš
so  svojimi  anjelmi  odmeňovať
všetkých  podľa  hodnoty  ich
skutkov.

Nezdedila  si  Semovo
požehnanie, úbohá duša, a nemáš
ani  rozsiahle  bohatstvo  Jafeta  v
zemi odpustenia.

Vyjdi zo zeme Charan, vyjdi z
hriechu,  duša,  choď  do  zeme
oplývajúcej  neporušiteľnosťou
večného  života,  ktorú  zdedil
Abrahám.

Počula  si,  duša  moja,  ako
Abrahám  kedysi  opustil  zem
svojich  otcov  a  stal  sa
prisťahovalcom. Napodobni jeho
rozhodnutie.

Pri  dube  Mamreho  pohostil
patriarcha  anjelov,  a  takto  v
starobe zdedil ovocie prísľubu.

Moja úbohá duša,  spoznala  si
novú  obetu  Izáka,  tajomný
celopal  Pánovi.  Napodobni  jeho
rozhodnutie.

Počula si, moja duša, že Izmael
bol vyhnaný ako dieťa otrokyne.
Vytriezvi  a  hľaď,  aby  sa  ti
nestalo niečo podobné pre  tvoje
pôžitkárstvo.

Pripodobnila  si  sa,  duša,
dávnej  Hagare,  Egypťanke,
svojím  rozhodnutím  si  sa
zotročila  a  porodila  si  nového
Izmaela, pohŕdanie.

Spoznala  si,  moja  duša,
Jakubov  rebrík,  viditeľný  od
zeme  po  nebo.  Prečo  si  teda
rázne nestúpala hore v zbožnosti?

Medzi  ľuďmi  napodobňuj
Božieho kňaza, osamelého kráľa,
Kristovu  podobu,  jeho  život  v
pokoji.

Neobracaj sa späť, duša, nebuď
soľným stĺpom. Nech ťa zastraší
obraz Sodomy, zachráň sa hore v
Segore.

Vládca, neodvrhni prosby tých,
ktorí  ťa ospevujú.  Ale zľutuj  sa
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nad  nimi,  Milovník  človeka,  a
daruj  odpustenie tým, ktorí  ťa s
vierou prosia.

Verš:  Prepodobná  matka
Mária,  pros  Boha  za  nás.  (bez
poklony)

Som zajatý búrkou a vlnobitím
hriechov. Ale ty sama, matka, ma
teraz zachráň a zaveď do prístavu
božského pokánia.

Aj  teraz,  prepodobná,  prines
svojimi  modlitbami  prosby
svojich služobníkov k milosrdnej
Bohorodičke a otvor mi prístup k
Bohu.

Verš: Prepodobný otec Andrej,
pros Boha za nás. (bez poklony)

Svojimi modlitbami zadováž aj
mne  odpustenie  dlhov,  Andrej,
hlava  Kréty,  lebo  ty  si
výnimočný  zasvätenec  do  tajov
pokánia.

Sláva.: Jednoduchá  a
nestvorená  Trojica,
bezpočiatočná  Prirodzenosť,  v
trojici  hypostáz  ospevovaná.
Spas  nás,  ktorí  sa  s  vierou
klaniame tvojej moci.

I  teraz.: Podivuhodný  zázrak!
Nadča-sového Syna  z  Otca  si  v
čase porodila,  nepoznajúc muža,

kojila si ho a Pannou si zostala.
Upevni  na  kameni  svojich

prikázaní,  Pane,  moje  pohnuté
srdce,  lebo ty  jediný si  Svätý  a
Pán.
Malá ekténia so zvolaním: Lebo
ty  si  náš  Boh,  Boh,  ktorý  sa
zmilúva a my ti vzdávame vďaku
Otcu i Synu i Svätému Duchu ...

Sedalen, hl. 8.: 
Bohu  podobné  svetlá,

Spasiteľovi  apoštoli,  *  osvieťte
nás  v  tme  života,  *  nech  teraz
príkladne  kráčame  dňom  vo
svetle sebaovládania * a utekáme
od  nočných  vášní,  *  aby  sme
potom  v  radosti  uvideli  slávne
Kristove strasti.
Sláva.:  Bohom  vybraná
apoštolská  dvanástka,  *  prines
teraz prosbu Kristovi  za to,  aby
prešli bojiskom pôstu všetci, * čo
s  dojatím  konajú  modlitby  a  s
oduševnením  budujú  čnosti.  *
Nech  takto,  prinášajúc  slávu  a
chválu,  *  dosiahneme  videnie
slávneho  vzkriesenia  Krista
Boha.
I teraz.: Bohorodička,  spolu  s
apoštolmi  *  pros  Syna  a  Slovo
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nepochopiteľného Boha,  *  ktorý
sa  nevysloviteľným  spôsobom
nad   ľudské  chápanie  zrodil  z
teba,  *  aby  daroval  svetu  čistý
pokoj,  *  aby  nám  ešte  pred
koncom odpustil hriechy * a aby
vo  svojej  vrcholnej  dobrote
urobil  svojich  služobníkov
hodnými nebeského kráľovstva.
Synaxár (sv. Mária Egyptská)
{životopis Márie Egyptskej}
Veršové  stichiry,  (hlas  8.,
samohlas) Padla  si  na  cestu
zločincov, moja duša, * kruto ťa
zranili tvoje hriechy, * keď si sa
vydala  nerozumným
nepriateľom. * Ale ešte máš čas,
s  pohnutím  volaj:  *  Nádej
beznádejných, život zúfajúcich, *
Spasiteľu,  postav  ma  a  zachráň
ma. (2x)

Obliekli  ste  sa  správne  do
pancieru viery, * ozbrojili ste sa
znakom  kríža,  *  ukázali  ste  sa
ako  vojaci  mocní  dobrom,  *
statočne  ste  sa  postavili  proti
mučiteľom  a  odstránili  ste
diablovu  lož.  *  Stali  ste  sa
víťazmi a zaslúžili ste si vence. *
Modlite  sa  ku  Kristovi  za  nás,
aby boli spasené naše duše.

Sláva,  i  teraz: Prijmi  volanie
svojich  služobníkov,  *  prečistá
Bohorodička,  Panna,  *  a  bez
prestania sa modli, aby nám Pán
daroval  * odpustenie hriechov a
pokoj. 
--------------
Kňaz: Premúdrosť!
Ľud: Čestnejšia  si  ako
cherubíni ...
Kňaz:  Sláva  tebe,  Kriste  Bože,
naša nádej, sláva tebe.
Ľud:  Sláva  Otcu  i  Synu,  i
Svätému  Duchu.  I  teraz,  i
vždycky, i na veky vekov. Amen.
Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na
prosby  svojej  prečistej  Matky,
svätých, slávnych a všechválnych
apoštolov,  prepodobnej  matky
Márie  Egyptskej  a  všetkých
svätých nech nás spasí a zmiluje
sa nad nami!
Ľud: Amen.
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