
ŘÁD LITURGIE:
Vstupní modlitby
Oblékání
PROSKOMIDIE:
-vyjmutí Beránka z prosfory ( prosfora= chléb rozdělený na pět částí )
-postavení Beránka na diskos, naplnění kalichu vínem a vodou
-vyjmutí částic z dalších čtyř částí (použití pěti prosfor, nebo jedné řecké - složené z pěti částí; 5= Beránek, 
Bohorodička,9 řádů svatých, živí a zesnulí)
-postavení hvězdice na diskos
-pokrytí diskosu a kalichu pokrovci (předtím se okuřují a nad každým se čte modlitba)
-velké okuřování všeho
-modlitba předložení ( "Bože, Bože náš, jenž jsi seslal ..." ),
 propuštění.
LITURGIE KATECHUMENů:
-otevírající zvolání kněze:"Blahoslaveno budiž království..."
-velká ekténie: "Pokoj Hospodinův..."
-1.antifona - zpívá se (Rusové a Řekové mají jen nedělní antifony ), kněz se modlí potichu modlitbu 1. antifony
-malá ekténie
-2.antifona, modlitba 2. antifony ( nebo typika - stejně jako u 1. a 3.antifony ), "Jednorozený Synu..."
-malá ekténie
-3.antifona - blahoslavenství, modlitba 3.antifony, modlitba malého vchodu
- malý vchod s Evangeliem
-"Přijďte, pokloňme se..."zpívá se ( každý den je někomu zasvěcen, v neděli vzkříšenému Kristu )
-tropar/y a kondak/y
-diakon má vozhlas:"Hospodine, spas..."
-Trojsvatá píseň, potichu modlitba Trojsvaté písně
-prokimen ( jeden nebo více veršů ze žalmů, předcházející čtení Apoštola a Evangelia )
-čtení Apoštola
-modlitba před Evangeliem, Evangelium
-ekténie vroucí (modlitba vroucí ekténie)
-může se vložit modlitba za zdravé a zesnulé
-ekténie za katechumeny, modlitba za katechumeny 
-ekténie, kdy mají katechumeni odejít z chrámu
LITURGIE VĚŘÍCÍCH:
-1.ekténie za věřící, modlitba za věřící
-2.ekténie za věřící, modlitba za věřící
-Cherubínská píseň (1. část), kněz se potichu modlí modlitbu ch. písně a říká Cherubínskou píseň
-velký vchod s dary
-2.část Cherubínské písně, dávají se dary na oltář, modlitba na předložení darů
-ekténie ( doplňující )
-vyzvání diakona před Symbolem
-výzva kněze k pokoji, lásce a jednomyslnosti
- Symbol ( Vyznání )
-diakon:"Stůjme dobře..." Anafora - začátek eucharistického kánonu: kněz žehná trojičním požehnáním Pavlovým 
(Řekové aerem)
-modlitba se třemi částmi (=tři modlitby), mezi nimi tři vozhlasy: "Vzhůru srdce..." ( stejně jako na Z ), 1.část 
eucharistické modlitby, další ohlas: "Vítěznou píseň pějíce", lid: "Svatý..."- třikrát. Kněz se modlí 2. část modlitby 
( modlitba anamnéze- vzpomínka celých dějin spásy )
-ustanovující slova, 3.část modlitby
-"Tvé z Tvého..." pozvedání darů
- epiklese
-zpívá se: "Tebe opěvujeme..."- v dobu proměnění
-oslava Bohorodičky
-vzpomínka na živé i zesnulé
-2.ekténie za dary (Řekové zkracují)
-Otčenáš (modlitba na sklánění hlav)
-"Svaté svatým"- pozvedá se chléb
-přijímání duchovních, pak věřících
-ohlas: "Spas, Bože, lid svůj", zpívá se: "Viděli jsme světlo pravé"
-děkovná modlitba za přijímání
-zaambonová modlitba
-"Budiž jméno Hospodinovo..." žalm 33
-požehnání kněze.
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