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Moleben v čase smrtiacej epidémie 

(Kratšia verzia) 

 

 

Kňaz: Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky i na veky vekov. 

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, 

Bože náš, zmiluj sa nad nami. 

Ľud: Amen. 

A zvyčajný začiatok. 

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. 

Tri razy. 

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. Tri razy. 

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. 

Kňaz (predsedajúci): Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca 

i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. 
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Ľud: Amen. 

Pane, zmiluj sa. 12 ráz. 

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 naším. 

 
Žalm 20  

Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia, * nech ťa ochráni meno Boha 

Jakubovho. 

Nech ti pošle pomoc zo svätyne * a nech ťa bráni zo Siona. 

Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary * a tvoja žertva nech 

mu je príjemná. 

Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, * a nech vyplní každý tvoj zámer. 

Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať 

zástavy. * Nech Pán splní všetky tvoje priania. 

Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; vyslyší ho zo 

svojho svätého neba, * zachráni ho mocou spásonosnej pravice. 

Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, * ale my vzývame meno 

Pána, nášho Boha. 

Oni sa zrútia a padnú, * my však stojíme na nohách. 

Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyslyš, * kedykoľvek ťa 

budeme vzývať. 

 

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

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. Tri razy. 

 

Potom tieto tropáre, hlas 6.: 

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: 

Pane, zmiluj sa nad nami, * veď v teba dúfame. * Nehnevaj sa 

veľmi na nás, * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale aj teraz na nás 

láskavo zhliadni * a zbav nás našich nepriateľov. * Veď ty si náš Boh 

a my sme tvoj ľud, * všetci sme dielom tvojich rúk * a vzývame tvoje 

meno. 

I teraz: 

Požehnaná Bohorodička, * otvor nám bránu milosrdenstva. * 

V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby sme sa skrze teba 

zbavili svojich bied, * veď ty si záchrana kresťanského rodu. 

A nasleduje ekténia: 

Diakon: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké 

milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Ľud: Pane, zmiluj sa. (Tri razy.) 

Diakon: Pane, Bože náš, zhliadni zo svojich svätých výšin na 

modlitbu nás hriešnych a nehodných služobníkov, hoci sme svojimi 

neprávosťami rozhnevali tvoju dobrotu. Nevstupuj na súd so svojimi 

služobníkmi, ale odvráť od nás svoj oprávnený hnev. Zastav ničivú 

hrozbu a ako všemocný osloboď svojich služobníkov od smrtonosnej 

nákazy a bolestí. Ušetri svoj biedny ľud a neponechaj naše duše        v 

zajatí smrti, prosíme ťa, rýchlo nás vypočuj a zmiluj sa. 

Ľud: Pane, zmiluj sa. (12 ráz.) 

Zvolanie: 
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Vypočuj nás, Bože, Spasiteľu náš, nádej všetkých končín 

zeme, i tých, ktorí sú ďaleko na mori. Odpusť, Milosrdný, milostivo 

naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás. Tebe 

vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na 

veky vekov. 

Ľud: Amen. 

Kňaz: Premúdrosť! 

 Čítajúci: Čítanie z 1. listu Korinťanom 10, 1 – 17 

              Kňaz: Vnímajme! 

 
1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, 

všetci prešli cez more 2 a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v 

Mojžišovi, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý 

duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou 

bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na 

púšti. 6 To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako 

boli žiadostiví oni. 7 Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je 

napísané: "Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa." 8 Ani 

nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň 

dvadsaťtritisíc. 9 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a 

zahynuli od hadov. 10 Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od 

zhubcu. 11 A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie 

pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. 12 Preto kto si myslí, že stojí, nech si 

dáva pozor, aby nepadol. 13 Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh 

je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, 

aby ste mohli vydržať. 14 Preto, moji milovaní, utekajte pred 

modloslužbou. 15 Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo 

hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na 

Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom 

tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme 

podiel na jednom chlebe. 

 

Diakon alebo kňaz: 

V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme! 

 

Nasleduje Eucharistická pobožnosť  Knižočky „Hore srdcia“ str 468. 


