
Obvyklý začátek modliteb

Téměř  bez výjimky každá řada pravoslavných modliteb obsahuje takzvaný  „obyčejný  začátek“. 
Setkáme se s ním při různých bohoslužbách, obřadech, při ranních i večerních modlitbách a také v 
modlitbách před svatým přijímáním. 
Jsou to tyto modlitby:

 
Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα 
σοι.
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, 
τὸ Πνεῦµα της ἀληθείας ὁ 
πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα 
πληρῶν ὁ θησαυρός τῶν 
ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, 
ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡµῖν 
καὶ καθάρισον ἡµᾶς ἀπὸ 
πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον 
ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡµῶν. Ἀµήν.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 
ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς 
(3x).
Δόξα... Καὶ νῦν...

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς.
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς 
ἁµαρτίαις ἡµῶν.
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς 
ἀνοµίας ἡµῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς 
ἀσθενείας ἡµῶν,
ἕνεκεν του ὀνόµατός σου.
Κύριε ἐλέησον (3x)
Δόξα... Καὶ νῦν...
Πάτερ ἡµῶν, ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ 
ὄνοµά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία 
σου, γενηθήτω τὸ θέληµά σου 
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. 
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν 
ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον 
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα 
ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν 
τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν, καὶ µὴ 
εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς 
πειρασµόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς 
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ 
βασιλεία...
Ἀµήν.

Слaва  тебЁ  б9е  нaшъ,  слaва 
тебЁ.
ЦRю 2  нб cный, ўтёшителю, дш7е 
и4стины, и 4же вездЁ сhй и 3 вс‰ 
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и 3 
жи 1зни  подaтелю,  пріиди2  и3 
всели1сz въ ны2,  и 3  њчи 1сти ны 2 
t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже 
дyшы нaшz.
С™hй  б9е,  с™hй  крёпкій, 
с™hй  безсмeртный,  поми1луй 
нaсъ. Три 1жды.
Слaва  nц7Y,  и3  сн 7у,  и3  с™0му 
д¦у, и3  нhнэ и3  при1снw, и 3  во 
вёки вэкHвъ. ґми1нь.
Прес™az  тр bце,  поми 1луй  нaсъ: 
гDи,  њчи 1сти  грэхи2  нaшz: 
вLко,  прости 2  беззакHніz 
н†ша: с™hй, посэти 2 и3 и3сцэли2 
нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 
рaди.
ГDи поми 1луй, три 1жды.
Слaва, и 3 нhнэ:
Џ§е нaшъ, и4же є 3си2 на нб 7сёхъ, 
да  свzти1тсz  и 4мz  твоE,  да 
пріи 1детъ  цrтвіе  твоE:  да 
бyдетъ  в0лz  твоS,  ћкw  на 
нб 7си2  и 3  на земли2. хлёбъ нaшъ 
насyщный дaждь нaмъ днeсь, и 3 
њстaви  нaмъ  д0лги  нaшz, 
ћкоже  и3  мы 2  њставлsемъ 
должникHмъ  нaшымъ:  и3  не 
введи2  нaсъ  во  и3скушeніе,  но 
и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Сщ7eнникъ:  Ћкw  твоE  є 4сть 
цrтво:

Sláva  tobě,  Bože  náš, 
sláva tobě.

Králi  Nebeský,  Utěši-
teli,  Duchu pravdy,  jenž 
jsi  všudypřítomen  a  vše 
naplňuješ, poklade dobra 
a  dárce  života,  přijď  a 
usídli  se  v  nás,  a  očisť 
nás od vší skvrny a spas 
Dobrotivý duše naše.

Svatý Bože, Svatý Silný, 
Svatý Nesmrtelný, smiluj 
se nad námi. (3x)
Sláva  Otci  i  Synu  i 
Duchu  svatému,  nyní  i 
vždycky i na věky věků. 
Amen.
Nejsvětější  Trojice, 
smiluj se nad námi. Pane, 
očisť  hříchy  naše, 
Vládče,  odpusť  přestou-
pení naše.  Svatý  navštiv 
a uzdrav nemoci naše pro 
jméno své.
Pane  smiluj  se,  Pane 
smiluj se, Pane smiluj se.

Sláva  Otci  i  Synu  i 
Duchu  svatému,  nyní  i 
vždycky i na věky věků. 
Amen.
Otče  náš,  jenž  jsi  na 
nebesích,  posvěť  se 
jméno  tvé,  přijď 
království  tvé,  buď  vůle 
tvá jako v nebi, tak i na 
zemi. Chléb náš vezdejší 
dej  nám  dnes  a  odpusť 
nám  naše  viny,  jakož  i 
my  odpouštíme  našim 
viníkům a neuveď nás v 
pokušení,  ale  zbav  nás 
od zlého.
Kněz: Neboť tvé je 
království i moc i sláva...



Protože  tradičně  při  klasifikaci  modliteb  nejníže  stojí  modlitba  prosebná,  výše  stojí  modlitba 
děkovná a nejvýše modlitba oslavná, začínáme se modlit slovy: „Sláva tobě, Bože náš, sláva Tobě“. 
Pak bezprostředně  následuje  modlitba  k Duchu Svatému.  Při  každé modlitbě  je  nutné  prosit  o 
přítomnost  Ducha Svatého – pouze v něm se dokážeme správně  modlit,  jak říká svatý  apoštol 
Pavel: „Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit.  
A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit“1. Modlitba Králi nebeský nejprve 
vyjmenuje atributy Ducha Svatého, z kterých se dozvídáme, že je Králem nebeským, tudíž skrze 
něho se dostáváme do království nebeského, a je králem, jako je králem Otec i Syn; je to Paraklétos 
který je nám zaslíben Kristem; Duch pravdy, pravý a ne falešný, učí nás pravdě, je pokladem všeho 
dobrého; dárcem (ř.  χορηγός – tím kdo život řídí) života – Duch oživující, všudypřítomný a vše 
naplňující. Ač víme, že je všudypřítomný a vše naplňuje, přesto prosíme, aby se v nás usídlil a 
očistil nás od vší skvrny. Chápeme, že je v nás tolik nepravosti, že v nás jistě jeho milost nemůže 
zůstávat. Ale pouze pokud v nás bude působit Duch Svatý dojdeme spásy duší a budeme svatí jako 
on,  a  to  neobejde  bez  našeho  svobodného  rozhodnutí.  Tato  modlitba  je  stichirou  z  večerní 
bohoslužby na Padesátnici (Letnice). Tím, že je zařazena do denních modliteb církve, je vyjádřena 
skutečnost  neustálé  Padesátnice  v  Církvi.  Touto  modlitbou  se  mimo  jiné  po  většinu  roku 
„připravuje“ kněz při rozhrnutém závěsu na liturgii. 

Po vzývání Ducha Svatého se obrací modlitba ke svaté Trojici, která je jádrem a základem naší víry, 
v ní jsme pokřtěni a v Trojici a skrze Trojici se odehrává náš život. Následuje prot tzv. Trojsvatý 
hymnus. Slova Svatý Bože se vztahují k Bohu Otci, který je pramenem Božství Syna i Svatého 
Ducha, Svatý  silný  k Bohu Synu, který  je podle sv. Pavla (1Kor 1,24) Boží  moc a moudrost a 
zvítězil nad našim nepřítelem ďáblem, a Svatý nesmrtelný k Duchu Svatému, který je pramenem a 
dárcem života. Poslední slova „smiluj se nad námi“ vyjadřují mimo jiné jednotu tří osob.2 Stichira z 
večerní na Padesátnici vykládá trojsvatou píseň takto: ...Svatý Bože, který jsi vše stvořil skrze Syna 
a spolupůsobení Svatého Ducha; Svatý Silný, skrze kterého jsme poznali Otce a Duch Svatý přišel 
na svět; Svatý nesmrtelný Duchu útěchy, od Otce vycházející a na Synu spočívající, Svatá Trojice 
sláva Tobě.3     

Po trojsvaté písni následuje oslava Trojice - doxologie: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu. Nyní i 
vždy až  na  věky věků.  Tento  krátký  chvalozpěv byl  podle  svědectví  sv.  Symeona  Soluňského 
sestaven antiochijskými patriarchy Melétiem I. a Flaviánem I. proti ariánům a sabeliánům. První 
část je namířena proti ariánům, kteří tvrdili, že Otec, Syn a Duch Svatý nemají jednu slávu. Druhá 
část zase sabeliánům, kteří se domnívali, že Otec, Syn a Duch Svatý jsou pouze tři různá jména pro 
jednoho Boha, říká, že Otec, Syn a Duch Svatý jsou tu od věčnosti a také budou.4 
Dále „obvyklý začátek“ pokračuje modlitbou Nejsvětější Trojice. Prvními slovy vzpomínáme celou 
Trojici  a  prosíme  všechny  osoby  o  smilování.  Poté  se  obracíme  k  jednotlivým  hypostasím  s 
výslovnou prosbou: slova Pane, očisť hříchy naše se vztahují na Boha Otce, protože očišťující se od 
hříchu smiřujeme se s ním skrze Syna. Vládče, promiň přestoupení naše se vztahují k Bohu Synu, 
který nás smířil s Bohem Otcem a dal nám odpuštění hříchů. Svatý, shlédni na nás, a uzdrav nemoci 
naše se vztahují na Ducha Svatého, protože on je utěšitelem. A závěrečná slova se vztahují opět na 
celou  Trojici.5 Dále  následuje  doxologie  a  modlitba  Páně  tzv.  Otčenáš,  která  vyžaduje  další 
podrobnější výklad.

1 Ř 8,26.
2 Srv. Symeon Thessalonicensis, De sacra predicatione  – PG 155, 576B-C.
3 Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δηµιουργήσας δι' Υἱοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, Ἅγιος ἰσχυρός, δι' οὗ τὸν Πατέρα 
ἐγνώκαµεν, καὶ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον ἐπεδήµησεν ἐν κόσµῳ, Ἅγιος ἀθάνατος, τὸ Παράκλητον Πνεῦµα, τὸ ἐκ Πατρὸς 
ἐκπορευόµενον, καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόµενον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.

4 Symeon Thessalonicensis, De sacra predicatione – PG 155, 577C-D.
5 Symeon Thessalonicensis, De sacra predicatione – PG 155, 577C-D.


