
POSTUP PRI ČÍTANÍ SVÄTÉHO PÍSMA

Ten, kto pristúpi ku knihe Svätého písma, aby z nej čítal, či už pre seba, alebo aj pre
ostatných, má sa najprv pomodliť, sám alebo spoločne s ostanými, zvyčajný začiatok v jeho
skrátenej laickej podobe:

Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
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. 3x
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 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 svojim vinníkom * a neuveď nás do pokušenia, ** ale zbav
nás Zlého.

Potom sa má pomodliť nasledujúce tropáre, 6. hlas:
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.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu:
Úctyhodná oslava tvojich svätých, Pane, * ukázala cirkev ako nebo * a spolu s anjelmi

plesajú ľudia. * Na ich príhovor, Kriste Bože, * v pokoji usmerňuj náš život, ** aby sme ti
spievali: Aleluja!

I teraz i vždycky i na veky vekov, amen:
Bohorodička, množstvo mojich prehrešení je veľké. * Utiekam sa k tebe, Čistá, veď

potrebujem spásu. * Navštív moju nemocnú dušu * a pros svojho Syna, nášho Boha, * aby mi
daroval odpustenie zla, ktoré som spáchal, ** jediná Požehnaná.



V období medzi Paschou a Nanebovstúpením sa môže
namiesto uvedených tropárov pomodliť tropár Paschy:
Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol *

a tým, čo sú v hroboch, ** život daroval. 3x

Potom chvíľu postojí, kým sa neutíšia všetky zmysly. Napokon pristúpi k samotnému
čítaniu Písma.

Po prečítaní vybraných častí povie:
Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho

Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez
porušenia si porodila Boha Slovo, ** opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. **
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej Matky, našich
prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých zmiluj sa nad nami a spas nás,
hriešnych, lebo si dobrý a láskavý k ľuďom, amen.


