
KRÁĽOVSKÉ HODINKY

PRVÝ ČAS

K: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa

nad nami. 

Ľ: Amen.

Sláva 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. 

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

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. 

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Otče náš, ktorý si a 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 svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 

K: Lebo tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz

i vždycky i na veky vekov. 

Ľ: Amen. 

Pane, zmiluj sa. (6x)



Pane, zmiluj sa. (6x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom

a Bohom našim.

Žalm 21

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? * Slová môjho náreku sú ďaleko od

toho, kto by ma zachránil. 

Bože, volám vo dne, a nečuješ; * volám v noci, a nenachádzam pokoja. 

A predsa ty si svätý, * ty tróniš na chválach Izraela. 

V teba dúfali naši otcovia; * dúfali a vyslobodil si ich. 

Ku tebe volali a boli spasení, * v teba dúfali a zahanbení neboli. 

No ja som červ, a nie človek, * ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. 

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, * vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. 

„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, * nech ho zachráni, ak h má rád.“

Veď ty si ma vyviedol z lona *  a na prsiach matky si mi dal spočinúť. 

Od samého zrodu som odkázaný na teba. * Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. 

Nevzďaľuj  sa  od  mňa,  lebo  sa  blíži  ku  mne  nešťastie  *  a nieto,  kto  by  mi

pomohol. 

Obkľučuje ma stádo juncov, * obstupujú ma býky z Bášanu. 

Otvárajú na mňa svoje papule * ako lev, čo plieni a reve. 

Rozlievam sa sťa voda * a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby. 

Srdce mi mäkne ako vosk * a topí sa mi v útrobách. 

Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. * Do prachu smrti ma

odvádzaš. 

Obkľučuje ma svorka psov, * obstupuje ma tlupa zlosynov. 

Prebodli mi ruky a nohy, * môžem si spočítať všetky svoje kosti. 

Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú, * delia si moje šaty a o môj odev hádžu

lós. 

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, * ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. 



Chráň mi dušu pred kopijou * a môj život pred pazúrmi psov. 

Vysloboď ma z tlamy levovej, * mňa úbohého chráň pred rohami byvolov. 

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom * a uprostred zhromaždenia chcem

ťa velebiť. 

Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, * oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. 

Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove, * veď on nepohŕda, ani

neopovrhuje nešťastným chudákom, 

ani svoju tvár neodvracia od neho, * lež vyslyší ho, keď volá k nemu. 

Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení * a svoje sľuby splním pred

tvárou tých, čo sa boja Pána. 

Chudobní  sa  najedia  a budú  nasýtení  a Pána  budú  chváliť  tí,  čo  ho  hľadajú:  *

„Naveky nech žijú ich srdcia.“

Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny,  * jemu sa

budú klaňať všetky rodiny národov. 

Veď Pánovo je kráľovstvo, * on panuje nad národmi. 

Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou; * pred jeho tvárou

padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. 

Aj moja duša bude preňho žiť * a jemu bude slúžiť moje potomstvo. 

Budúcim pokolenia sa bude rozprávať o Pánovi  * a jeho spravodlivosť budú

ohlasovať ľudu, ktorí sa narodí: „Toto urobil Pán.“ 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Tebe, Bože. (3x)

Ľ: Pane zmiluj sa. (3x) 

Sláva.: Tropár, hl. 1: Kriste, keď ťa ukrižovali, * skončili muky, skončila moc pekla.

* Veď ani anjel, ani človek nás nespasil, * ale ty sám, Pane. Sláva tebe. 

I teraz.: Ako ťa mám nazvať, Požehnaná? * Nebom? Lebo si nám darovala Slnko

pravdy. * Rajom? Lebo z teba vyrástol kvet nesmrteľnosti.  * Či Pannou? Lebo ťa zdobí

večné panenstvo. * Či nepoškvrnenou Matkou? * Lebo si na rukách nosila Syna večného

Boha. * Pros ho za spásu našich duší. 



Veršové stichiry

hl. 8.: Dnes sa roztrhla chrámová opona, * a tak usvedčila zločincov. * Slnko skrylo

svoju tvár za mraky. * Nemohlo zniesť pohľad na ukrižovaného Tvorcu. 

Verš: Delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós. 

Kriste Kráľu, bol si  vedený ako ovca na zabitie,  * ako nevinný baránok na smrť

odsúdený. * Rúhači ťa na kríž pribili. * Urobili to pre naše hriechy, Láskyplný. 

Sláva. I teraz.: Keď ťa, Pane zločinci zajali * a do rúk sudcom vydali, * takto si ich

oslovil: * „Hoci ste pastiera porazili * a dvanásť mojich oviec rozptýlili, * mohol by som

dostať viac ako dvanásť plukov anjelov. * Ale chcem veľa trpieť, ako som vám zjavil skrze

mojich prorokov.“ * Pane, sláva tebe. 

Ľ:  prokimen, hl. 4.: V srdci hromadí zlobu * a potom odíde von a ohovára ma. 

Verš: Blažený, kto pamätá na bedára. 

(Zach 11, 10 – 14; 13, 6 – 7; 14, 6 – 9;) a (Gal 6, 14 – 18)

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša.

Ľ: Sláva tvojim strastiam, Pane.

 

(Mt 27, 1 – 56)

Ľ: Sláva tvojmu veľkému utrpeniu, Pane. 

Ľ: Pane,  riaď  moje  kroky  podľa  svojich  slov.  Nedopusť,  aby nado mnou vládla

neprávosť.  Chráň  ma  pred  zlomyseľnými  ľudskými  rečami.  Chcem  zachovávať  tvoje

prikázania. Jas tvojej tváre nech žiari tvojmu služobníkovi. Nauč ma tvojej spravodlivosti. 

Nech sa naplnia moje ústa tvojou chválou, Pane, aby som ospevoval tvoju slávu, po

celý deň tvoju velebnosť. 

* Trojsväté až po Otče náš



Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

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. 

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Otče náš, ktorý si a 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 svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 

K: Lebo tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz

i vždycky i na veky vekov. 

Ľ: Amen. 

Kondák, hl. 8.: Príďte všetci osláviť * za nás ukrižovaného. Keď ho Mária videla na

kríži, * žalostne volala: * „ Hoci si na dreve pribitý, * si môj Syn i môj Boh.“ 

Pane, zmiluj sa. (40x)

K: Dobrotivý, trpezlivý a najmilostivejší Bože, tebe sa v každom čase a v každej

hodine všetko klania, ospevuje ťa a oslavuje. Ty dobrých ľúbiš a hriešnikov miluješ,

všetkých voláš k sebe,  lebo si  im prisľúbil  svoje budúce blaho.  Prijmi,  Pane,  i naše

modlitby,  ktoré  ti  v tomto  čase  predkladáme.  Usmerni  náš  život  podľa  tvojich

prikázaní,  posväť naše  duše,  očisť  telá,  spravuj  myšlienky,  udeľ  rozumu múdrosť

a poznanie, zbav nás utrpenia, zla a bolesti i duševných strastí. Nech nás chránia tvoji

svätí anjeli, aby sme sa pod ich záštitou ubránili každému hriechu, žili čnostne, dospeli

k jednote  viery,  k poznaniu tvojej  neprístupnej  slávy,  lebo si  blahoslavený na veky

vekov. 

Ľ: Amen. 

Pane, zmiluj sa. 3x

Sláva. I teraz. 



Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si

porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

K: Bože, obdaruj nás a požehnaj nás. Obráť k nám svoju tvár a zmiluj sa nad

nami. 

Ľ: Amen. 

K: Kriste, Svetlo pravé, ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento

svet, preto aj nás osvieť svetlom tvojej tváre, aby sme v ňom uzreli jas neprístupného

svetla  Otcovho.  Riaď naše  kroky,  aby  sme  verne  zachovávali  tvoje  prikázania  na

príhovor prečistej tvojej Matky i všetkých svätým. 

Ľ: Amen. 

TRETÍ ČAS

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte,  pokloňme  sa  a padnime  pred  samým  Pánom  Ježišom  Kristom,  Kráľom

a Bohom našim. 

 

Žalm 68

Zachráň ma, Bože, * lebo voda mi vystúpila až po krk. 

V bezodnom bahne viaznem * a nemám pevnej pôdy pod nohami, 

dostal som sa do hlbín vôd * a zalieva ma príval. 

Ustatý som od volania,  hrdlo mi zachríplo.  * Unavili  sa mi oči,  čo tak vyzerám

svojho Boha. 

Viac než mám vlasov na hlave, * je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. 

Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamárski; * musel som vrátiť,

čo som neulúpil. 

Bože, ty poznáš moju pochabosť * a moje poklesky nie sú ti skryté. 

Nech sa nemusia pýriť pre mňa tí, * čo dúfajú v teba, Pane, Bože zástupov. 

Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, * čo ťa hľadajú, Bože Izraela. 

Pre teba znášam potupu * a hanba mi prikrýva tvár. 



Svojim bratom som sa stal cudzincom * a synom svojej matky neznámym. 

Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, * padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. 

V pôstoch som si dušu vyplakal, * no aj to mi bolo na potupu. 

I vrecovinu som si obliekol * a príslovečným som sa stal. 

Utŕhajú si o mňa tí, čo vysedávajú v bráne, * a pri víne pospevujú o mne pijani. 

Ale ja Pane, obraciam sa modlitbou k tebe * v tomto čase milosti. 

Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, * pre svoju vernosť mi pomôž. 

Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň * a budem vytrhnutý z moci svojich

nenávistníkov i z hlbokých vôd. 

Nech ma nezatopí príval vôd,  nech ma nepohltí  hlbina * a priepasť nezavrie

nado mnou pažerák. 

Vyslyš  ma,  Pane,  veď  si  dobrotivý  a láskavý;  *  pre  svoje  veľké  milosrdenstvo

pohliadni na mňa. 

Neodvracaj tvár od svojho služobníka, * veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš. 

Príď ku mne a zachráň ma, * so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď. 

Ty poznáš moju potupu, * moju hanbu i moje zneuctenie. 

Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú. * Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. 

Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, * no takého som nestretol;

čakal som, že dakto ma poteší, * ale taký sa nenašiel. 

Do jedla mi dali žlče * a keď som bol smädný, napojili ma octom. 

Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, * a nech v bedrách oslabnú navždy. 

Vylej na nich svoje rozhorčenie, * nech ich zachváti páľava tvojho hnevu. 

Nech spustne ich táborisko * a v ich stanoch nemá kto bývať. 

Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel * a množia bolesti tomu, koho si zranil.

K ich neprávosti pridaj neprávosť, * nech nevojdu do tvojej spravodlivosti. 

Nech sú vytretí z knihy žijúcich * a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými. 

Som úbožiak, plný bolesti; * tvoje pomoc, Bože, ma pozdvihne. 

Piesňou chcem Božie meno osláviť * a velebiť ho chválospevmi. 

A Pánovi bude milšie, ako keby som obetoval býka, * ako keby som obetoval junca,

ktorému rastú rožky a ratice. 

Nech zvedia  o tom ponížení  a nech sa  potešia;  *  hľadajte  Boha a srdce  vám

ožije. 



Lebo Pán vypočuje chudobných * a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí. 

Nech ho chvália nebesá i zem, * moria a všetko čo sa hýbe v nich. 

Lebo  Boh  zachránil  Sion  a vybuduje  mestá  Júdove.  *  Usadia  sa  tam a budú  ich

majetkom. 

A zdedia ho potomci jeho služobníkov * a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom

prebývať. 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Tebe, Bože. (3x)

Ľ: Pane zmiluj sa. (3x) 

Sláva.: Tropár, hl. 6.: Pane, ty všetko oživuješ, * a predsa ťa Židia odsúdili na smrť.

* Teba, ktorý si žezlom rozdelil Červené more, * pribili na drevo kríža. * Tí, ktorých si na

púšti sýtil medom, * na kríži ťa žlčou napájali. * Ale ty si dobrovoľne všetko trpel, * aby si

nás vytrhol z moci pekla. * Kriste, Bože náš, sláva tebe. 

I teraz.: Bohorodička,  ty  si  pravý vinič,  *  z ktorého nám vyrástol  Plod  života,  *

prosíme ťa: „ Prihováraj sa za nás, Vládkyňa, * so svätými apoštolmi, * aby sme dosiahli

zmilovanie pre svoje duše.“

Veršové stichiry: 

hl. 8.: Pane, tvoj spoločník a priateľ, Peter, * zaprel ťa zo strachu pred židmi. * Ale

neskôr  kajúcne  prosil:  *  „Ó,  Dobrodinec  môj,  vernosť  som ti  prisahal,  *  a slovo  som

nedodržal. * Zhliadni teraz na moje slzy! * Pane, prijmi aj naše pokánie, * a zmiluj sa nad

nami.“

Verš: Do jedla mi dali žlče, a keď som bol smädný, napojili ma octom. 

Kriste, ešte pred tvojím ukrižovaním, * keď sa ti vojaci rúhali, * žasli nebeské vojská

a pochopiť nemohli: * Ty si kvetmi zem obsypal, * a tebe na hlavu dali veniec z tŕnia. *

Tvoje ruky hviezdami ozdobili nebo, *  a teba zahalili potupným šarlátom. * Tak si dokázal

svoju dobrotu. * Veľké je tvoje milosrdenstvo. * Sláva tebe.

 

Sláva. I teraz.: hl. 5.: Keď ťa viedli Židia na Golgotu, * aby ťa ukrižovali, * takto si

sa  ich  pýtal,  Pane:  *  „Za  ktorý  dobrý  skutok  ma  chcete  zabiť?  *  Že  som dal  zdravie



porazenému * a vrátil život mŕtvemu?* Alebo že som sa zľutoval nad Kananejkou? * Že

som narovnal zhrbenú ženu? * Teraz ma uvidíte prebodnutého,  * ale potom ako Krista

osláveného.“

Ľ:  prokimen, hl. 4.: Ja už takmer padám * a na svoju bolesť myslím ustavične.

Verš: Nekarhaj ma, Pane, vo svojom rozhorčení a netrestaj ma vo svojom hneve. 

(Iz 50, 4 – 11) a (Rim 5, 6 – 10)

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka.

Ľ: Sláva tvojim strastiam, Pane. 

(Mk 15, 16 - 41)

Ľ: Sláva tvojmu veľkému utrpeniu, Pane. 

Ľ: Požehnaný je Pán, Boh, nech je blahoslavený Pán každého dňa, pomáha nám Boh

našej spásy: Je našim Bohom, Bohom, ktorý nás spasí.

* Trojsväté až po Otče náš

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

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. 

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Otče náš, ktorý si a 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 svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 



K: Lebo tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz

i vždycky i na veky vekov. 

Ľ: Amen.

Kondák, hl. 8.: Príďte všetci osláviť * za nás ukrižovaného. * Keď ho Mária videla

na kríži, * žalostne volala: * „Hoci si na dreve pribitý, * si môj Syn i môj Boh.“

Pane, zmiluj sa. (40x)

K: Dobrotivý, trpezlivý a najmilostivejší Bože, tebe sa v každom čase a v každej

hodine všetko klania, ospevuje ťa a oslavuje. Ty dobrých ľúbiš a hriešnikov miluješ,

všetkých voláš k sebe,  lebo si  im prisľúbil  svoje budúce blaho.  Prijmi,  Pane,  i naše

modlitby,  ktoré  ti  v tomto  čase  predkladáme.  Usmerni  náš  život  podľa  tvojich

prikázaní,  posväť naše  duše,  očisť  telá,  spravuj  myšlienky,  udeľ  rozumu múdrosť

a poznanie, zbav nás utrpenia, zla a bolesti i duševných strastí. Nech nás chránia tvoji

svätí anjeli, aby sme sa pod ich záštitou ubránili každému hriechu, žili čnostne, dospeli

k jednote  viery,  k poznaniu tvojej  neprístupnej  slávy,  lebo si  blahoslavený na veky

vekov. 

Ľ: Amen. 

Pane, zmiluj sa. 3x

Sláva. I teraz. 

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si

porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. 

K: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa

nad nami. 

Ľ: Amen.

K: Mocný Bože, Otče všemohúci, Pane Ježišu Kriste, jednorodený Synu i Duchu

Svätý: Jediné Božstvo, jediná Sila, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spas odsúdenia

hodného a nedôstojného svojho služobníka, lebo ty si blahoslavený na veky vekov. 

Ľ: Amen. 



ŠIESTY ČAS

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte,  pokloňme  sa  a padnime  pred  samým  Pánom  Ježišom  Kristom,  Kráľom

a Bohom našim. 

Žalm 108

Bože,  chvála  moja,  nemlč,  *  lebo  sa  proti  mne  otvorili  ústa  hriešnika

a podvodníka. 

Hovoria proti mne lživým jazykom, * zahŕňajú ma nenávistnými rečami a napádajú

ma bez príčiny. 

Za moju lásku broja proti mne, * ale ja sa modlím. 

Zlom sa mi odplácajú za dobré * a nenávisťou za lásku. 

Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň, * veď tvoje milosrdenstvo je

láskavé;

zachráň ma, lebo som úbohý a chudobný * a moje srdce je vo mne ranené. 

Odchádzam ako tieň,  ktorý ma nakláňa, * striasajú ma ako kobylku. 

Od pôstu sa mi podlamujú kolená * a telo mi chradne bez oleja. 

Som im už len na posmech, * keď ma vidia, potriasajú hlavou. 

Pomôž mi, Pane, Bože môj, * zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. 

Nech poznajú, že to tvoja ruka, * že si to ty, Pane, urobil. 

Oni nech preklínajú, ty však žehnaj; * nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne,

a tvoj služobník nech sa raduje. 

Nech hanba pokryje tých, čo ma osočujú, * a potupa nech ich zahalí ako plášť. 

Veľmi  budem  oslavovať  Pána  svojimi  ústami,  *  budem  ho  chváliť  uprostred

zástupov, 

lebo on stojí po pravom boku chudáka, * aby ho zachránil pred jeho sudcami. 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Tebe, Bože. (3x)

Ľ: Pane zmiluj sa. (3x) 



Sláva.: Tropár,  hl.  2.: Kriste Bože,  učinil  si  spásu uprostred zeme. * Na kríži  si

rozprestrel svoje presväté ruky * a zhromaždil si všetky národy, * aby ti spievali: „Sláva

tebe, Pane.“ 

I teraz.: Pre  množstvo  hriechov  si  netrúfame  dúfať  v milosrdenstvo,  *  ale,  ty,

panenská Bohorodička, prihovor sa za nás u svojho Syna, * lebo mocná je u Syna prosba

Matky. * Nepohrdni, prečistá Panna, našimi modlitbami, * lebo ten, ktorý za nás trpel, * je

milosrdný a môže nás zachrániť. 

Veršové stichiry

hl. 8.: Takto Pán prehovoril Židom: * Ľud môj, čo som ti učinil? * Čím som sa proti

tebe previnil? * Tvojich slepých som uzdravoval, * malomocných očisťoval, * porazenému

som prikázal chodiť. * Čo som mal pre vás ešte učiniť? * A vy sa mi takto odplácate! * Za

mannu na púšti, žlčou ma napájate. * Za vodu zo skaly, ocot ste mi dali. * Miesto vďačnosti

pribili ste ma na kríž. * Viac vám to už trpieť nebudem. * Obrátim sa k pohanom. * Tí ma

oslávia s Otcom i Svätým Duchom. * A ja im darujem večný život. 

Verš: Do jedlami dali žlče, a keď som bol smädný, napojili ma octom. 

Izraelskí zákonodarci, zákonníci a farizeji, * zbor apoštolov vám zvestuje: * „Hľa,

chrám, ktorý ste zborili, * Baránok Boží, ktorého ste zabili a vložili do hrobu, * vlastnou

mocou vstane z mŕtvych. * Nemýľte sa, Židia! * On vašich otcov v mori zachránil, * on ich

na púšti vodou napojili. * On je život, pokoj i svetlo sveta. 

Sláva. I teraz.: hl. 5.: Príď, verný ľud Kristov. * Presvedčme sa spolu, čo chystá

zradný  Judáš  so  zločinnými  kňazmi  *  proti  nášmu  Spasiteľovi.  *  Odsúdili  na  smrť

nesmrteľné Slovo. * Pilátovi ho vydali, * na Golgote ho ukrižovali. * Ale Spasiteľ sa za

nich aj v mukách takt modlil: * „Odpusť im, Otče, aj tento hriech, * aby všetky národy

uverili v moje vzkriesenie.“

Ľ:  prokimen, hl. 4.: Pane, náš Vládca, * aké vznešené  je tvoje meno na celej zemi!

Verš: Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.  

(Iz 52, 13 – 15; 53, 1 – 12) a (Hebr 2, 11 – 18)

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša.



Ľ: Sláva tvojim strastiam, Pane.

 

(Lk 23, 32 – 49)

Ľ: Sláva tvojmu veľkému utrpeniu, Pane. 

Ľ: Pane,  nech nás predstihne tvoje zľutovanie, lebo stali  sme sa veľmi úbohými,

pomôž nám. Bože, Spasiteľu náš, pre slávu svojho mena, Pane, zbav a očisť nás od našich

hriechov pre svoje meno. 

* Trojsväté až po Otče náš

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

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. 

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Otče náš, ktorý si a 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 svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 

K: Lebo tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz

i vždycky i na veky vekov. 

Ľ: Amen.

Kondák, hl. 8: Príďte všetci osláviť * za nás ukrižovaného. * Keď ho Mária videla na

kríži, * žalostne volala: * „Hoci si na dreve pribitý, * si môj Syn i môj Boh.“

Pane, zmiluj sa. (40x) 



K: Dobrotivý, trpezlivý a najmilostivejší Bože, tebe sa v každom čase a v každej

hodine všetko klania, ospevuje ťa a oslavuje. Ty dobrých ľúbiš a hriešnikov miluješ,

všetkých voláš k sebe,  lebo si  im prisľúbil  svoje budúce blaho.  Prijmi,  Pane,  i naše

modlitby,  ktoré  ti  v tomto  čase  predkladáme.  Usmerni  náš  život  podľa  tvojich

prikázaní,  posväť naše  duše,  očisť  telá,  spravuj  myšlienky,  udeľ  rozumu múdrosť

a poznanie, zbav nás utrpenia, zla a bolesti i duševných strastí. Nech nás chránia tvoji

svätí anjeli, aby sme sa pod ich záštitou ubránili každému hriechu, žili čnostne, dospeli

k jednote  viery,  k poznaniu tvojej  neprístupnej  slávy,  lebo si  blahoslavený na veky

vekov. 

Ľ: Amen. 

Pane, zmiluj sa. 3x

Sláva. I teraz. 

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si

porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. 

K: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa

nad nami. 

Ľ: Amen.

K: Bože a Pane  nebeských mocností,  Stvoriteľ všetkých vecí,  poslal  si  nášho

Pána, Ježiša Krista, svojho jednorodeného Syna, aby nás spasil. Jeho svätým krížom si

zničil  súpis  našich  hriechov  a premohol  si  kniežatá  a vladárov  temností.  Preto,

dobrotivý Pane,  prijmi od nás tieto ďakovné a prosebné modlitby.  Chráň nás pred

ničivým a chmúrnym pádom do hriechu.  Zažeň od nás  viditeľných i neviditeľných

nepriateľov,  ktorí  nám chcú škodiť.  Naplň nás   posvätnou bázňou, aby sme krotili

hriešne  vášne.  Nedopusť,  aby  sa  od  teba  odklonili  naše  srdcia  zlým slovom alebo

hriešnych skutkom. Raň naše duše svojou láskou, aby sme k tebe vždy upierali svoje

oči. Neprístupné a večné Slovo, posilni nás svojou žiarou,  aby sme ťa vždy vyznávali

a vzdávali  ti  vďaky,  večný  Otče,  i tvojmu  jednorodenému  Synovi  s presvätým,

dobrotivým a oživujúcim Duchov, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen. 



DEVIATY ČAS

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte,  pokloňme  sa  a padnime  pred  samým  Pánom  Ježišom  Kristom,  Kráľom

a Bohom našim.

Žalm 58

Vytrhni  ma,  Bože  z moci  mojich  nepriateľov,  *chráň  ma  pred  tými,  čo

povstávajú proti mne. 

Vytrhni ma z rúk zločincov * a zachráň pred krvilačníkmi. 

Pozri, úklady robia na môj život * a surovo sa vrhajú na mňa. 

Pane, neťaží ma priestupok, ani hriech, * nedopustil som sa neprávosti a predsa sa

zbiehajú a na mňa chystajú. 

Hor sa, poď mi v ústrety a pozri! * Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela, 

precitni a potrestaj všetkých pohanov, * nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne

konajú. 

Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy * a pobehujú okolo mesta. 

Hľa, čo chrlia ich ústa, * meč majú na perách: „Ktože to počuje?“

Ty sa im však smeješ, Pane; * vysmievaš sa všetkým pohanom. 

Záštita moja, čakám na teba; * lebo ty, Bože, si moja ochrana. 

So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza. * Boh dá, že svojimi nepriateľmi

budem môcť pohrdnúť.

Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol; * rozožeň ich svojou mocou a zraz ich k zemi,

Pane, môj ochranca. 

Pre hriech ich úst, pre reč ich perí * nech sa chytia do svojej pýchy; pre kliatbu

a lož, ktorú vyriekli.

Skoncuj  s nimi  v rozhorčení,  skoncuj,  a nebude  ich;  *  a spoznajú,  že  Boh panuje

v Jakubovi a až po kraj zeme. 

Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy * a pobehujú okolo mesta. 

Túlajú sa za pokrmom, * a ak sa nenasýtia, skuvíňajú. 

Ja však budem oslavovať tvoju moc * a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, 



lebo ty si sa mi stal oporou * a útočišťom v deň môjho súženia. 

Tebe, záštita moja, chcem spievať, * lebo ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh,

moje milosrdenstvo. 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Tebe, Bože. (3x)

Ľ: Pane zmiluj sa. (3x) 

Sláva.: Tropár, hl. 8.: Keď lotor uzrel na kríži pôvodcu života, * v živej viere volal: *

Keby nebol Bohom ten, ktorý je s nami ukrižovaný, * nebolo by slnko zatemnelo, * ani zem

by sa netriasla. * Pane, ktorý trpíš toľké muky, * spomeň si na mňa, * keď prídeš do svojho

kráľovstva.

 I teraz.: Dobrotivý Pána, narodený z Panny, * pre nás na bolestnom kríži zavesený,

* smrť premohol smrťou. * Božskou mocou si vstal z mŕtvych. * Nepohrdni nami, lebo

tvoja ruka nás stvorila. * Milosrdný, preukáž nám svoje milosrdenstvo. * Vyslyš modlitby

svojej Rodičky, * lebo za nás ustavične prosí. * Spasiteľ, zachráň svoj opustený ľud. 

Veršové stichiry

hl. 7.: Bolo to úžasné divadlo, * keď na kríži pnel Stvoriteľ neba i zeme. * Slnko sa

zatmelo, deň sa premenil na noc. * Hroby vydali telá mŕtvych. * Aj my spolu s  nimi sa ti

klaniame. * Spasiteľ náš, sláva tebe. 

Verš: Delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós. 

hl. 2.: Keď zlomyseľníci pribili na kríž Kráľa slávy, * takto k nimi prehovoril.: * Čim

som sa  proti  vám previnil?  *  Akú  krivdu  som vám urobil?  *  Ktože  vám predo mnou

preukázal toľké dobrodenia? * Prečo mi dobré zlým splácate? * Za ohnivý stĺp v púšti, kríž

mi dávate. * Za denný oblak ste mi vykovali hrob? * Za mannu ste ma žlčou napájali. *

Ocot  namiesto  vody  ste  mi  dali.  *  Preto  pozvem do  Cirkvi  pohanov.  *  Oni  ma  budú

oslavovať s Otcom i Svätým Duchom.“ 

Sláva. I teraz.: hl. 6: Dnes je ukrižovaný Boh, * ten, čo upevnil zem nad vodami. *

Dnes tŕním korunovali Kráľa anjelov. * Potupný šarlát mu zahalil ramená. * Prikryl ruky,

ktoré posiali hviezdami nebesia. * Dnes po tvári bijú Pána, * ktorý krstom v Jordáne spasil

Adama.  *  Dnes  visí  na  kríži  ženích  Cirkvi  *  a kopija  prebodla  Syna  Panny.   *  Kriste



klaniame sa tvojim strastiam * a pokorne bozkávame tvoje rany. * Dopraj nám uzrieť aj

tvoje slávne vzkriesenie. 

Ľ:  prokimen, hl. 4.: Blázon si v srdci hovorí: * „Boha niet.“

Verš: Nikto z nich nerobí dobre.

(Jer 11, 19 – 23) a (Hebr 10, 19 – 31)

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.

Ľ: Sláva tvojim strastiam, Pane. 

(Jn 18, 28 – 19, 37)

Ľ: Sláva tvojmu veľkému utrpeniu, Pane. 

Ľ: Nezavrhni nás do konca pre svoje meno, zachovaj Zákon tvoj. Neodním od nás

svoje milosrdenstvo pre svojho milovaného Abraháma, pre svojho služobníka Izáka a pre

svojho sväteného Izraela. 

* Trojsväté až po Otče náš

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

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. 

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Otče náš, ktorý si a 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 svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 



K: Lebo tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz

i vždycky i na veky vekov. 

Ľ: Amen.

Kondák, hl. 8: Príďte všetci osláviť * za nás ukrižovaného. * Keď ho Mária videla na

kríži, * žalostne volala: * „Hoci si na dreve pribitý, * si môj Syn i môj Boh.“

Pane, zmiluj sa. (40x) 

K: Dobrotivý, trpezlivý a najmilostivejší Bože, tebe sa v každom čase a v každej

hodine všetko klania, ospevuje ťa a oslavuje. Ty dobrých ľúbiš a hriešnikov miluješ,

všetkých voláš k sebe,  lebo si  im prisľúbil  svoje budúce blaho.  Prijmi,  Pane,  i naše

modlitby,  ktoré  ti  v tomto  čase  predkladáme.  Usmerni  náš  život  podľa  tvojich

prikázaní,  posväť naše  duše,  očisť  telá,  spravuj  myšlienky,  udeľ  rozumu múdrosť

a poznanie, zbav nás utrpenia, zla a bolesti i duševných strastí. Nech nás chránia tvoji

svätí anjeli, aby sme sa pod ich záštitou ubránili každému hriechu, žili čnostne, dospeli

k jednote  viery,  k poznaniu tvojej  neprístupnej  slávy,  lebo si  blahoslavený na veky

vekov. 

Ľ: Amen. 

Pane, zmiluj sa. 3x

Sláva. I teraz. 

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si

porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. 

K: Bože, obdaruj nás a požehnaj nás. Obráť k nám svoju tvár a zmiluj sa nad

nami.

Ľ: Amen. 

K: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš a Vládca, hoci sme veľmi hriešni, máš, s nami

veľkú trpezlivosť a pomohol si nám dočkať sa tejto hodiny, v ktorej ako ukrižovaný si

otvoril nebeskú bránu kajúcemu lotrovi a smrťou si zničil smrť. Očisť aj nás biednych

a nedôstojných  služobníkov.  Hrešili  sme  a páchali  sme  neprávosti.  Nie  sme  hodní

pozdvihnúť svoje oči a pozerať k nebeským výšinám, lebo sme zanechali cestu pravdy



a riadili  sme sa chúťkami našich sŕdc. Ale utiekame sa k tvojej nesmiernej dobrote

a vrúcne ťa prosíme: Zmiluj sa nad nami, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a spas

nás pre svoje sväté meno. Naše dni sa minuli v súženiach. Vytrhni nás z rúk našich

nepriateľov. Odpusť nám hriechy a pomáhaj nám krotiť naše telesné žiadosti, zvliecť

starého človeka a obliecť sa v nového, aby sme žili len tebe, Vládca a Dobrodinec náš.

Nech nás vedú tvoje prikázania, aby sme dosiahli večného pokoja tam, kde prebývajú

všetci  blažení.  Lebo  ty,  Kriste  Bože  náš,  si  jediný  prameň  šťastia  a radostí  pre

všetkých, ktorí ťa milujeme. Tebe i tvojmu Otcovi, ktorý nemá počiatok, i presvätému,

dobrotivému a oživujúcemu Duchu vzdávame slávu, teraz i vždycky i na veky vekov. 

Ľ: Amen. 

Ľ: Sláva. I teraz. Pane miluj sa (3x) Požehnaj. 

K: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa

nad nami. 

Ľ: Amen.


