
Modlitby-  Duchovní postní obnova 6 (modlitby z pravoslavné 

tradice) 

Ranní modlitba 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého (+). Amen!  

Antifona: Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve 
jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! 

Modlitba: 

Úvod k modlitbám z liturgie Jana Zlatoústého 

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě! 
Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše 
naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídliž se v nás 
a očistiž nás ode vší skvrny a spasiž, Blahý, duše naše. 
Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 
(Třikrát) 
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věkův. 
Amen. 

Modlitba jitřní svatého Makária Velikého 
Ze spánku povstav, k tobě se utíkám, Vládce lidu- 
milný, a z milosrdenství tvého zápasím, abych dílo 
tvé činil. Prosím tebe: Pomáhej mi každého času, 
v každé věci, vysvoboď mne ode všech zlých svět- 
ských záležitostí i od přispění ďábelského; spasiž 
mne a uveď do věčného království svého. Neboť ty 
jsi můj Stvořitel a všeho dobra prozřetelný Dárce, 
tys veškerá naděje má a tobě chválu vzdávám, nyní 
i vždycky, až na věky věků. Amen. 

 

 

 



Večerní modlitba 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého (+). Amen!  

Antifona :Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve 
jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! 

Úvod k modlitbám z liturgie Jana Zlatoústého 

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě! 
Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše 
naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídliž se v nás 
a očistiž nás ode vší skvrny a spasiž, Blahý, duše naše. 
Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 
(Třikrát) 
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věků. 
Amen. 

Modlitba první večerní, svatého Makária Velikého, k Bohu Otci: 
Bože věčný a Králi všelikého stvoření, jenž dal jsi 
mi dospět až k hodině této, odpusť mi hříchy, jichž 
jsem se dopustil v tento den skutkem, slovem i po- 
myšlením. Očisti, Hospodine, poníženou  moji duši 
od veškeré poskvrny těla i ducha. Dejž mi za noci 
této spánkem projíti v pokoji; ať povstav ze svého 
prostého lože, věrně sloužím  přesvatému jménu 
tvému, Hospodine, po všechny dny života svého 
a přemohu dotírající na mne nepřátelé tělesné 
i beztělesné; a zbav mne, Hospodine, daremných 
myšlenek, jež mne poskvrňují, i špatných žádostí. 
Neboť tvé jest království i moc a sláva, Otce i Syna 
i Svatého Ducha, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen 


