
                          V E Č I E R E Ň

Čo už vieš o modlitbe?
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Ktorú modlitbu náš najradšej a najčastejšie sa ju modlievaš?
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

►  Práca s pracovným textom:

Prečítajte si uvedený príbeh Michala, ktorý vás v ňom bude sprevádzať modlitbou večierne. 
Odpovedajte na úlohy uvedené pod textom.

Moja prvá večiereň v cerkvi
Moje meno je Michal. Som síce chlapec z mesta, ale často

chodievame k starým rodičom na dedinu. Dedina a mesto – to je
iný svet. S rodičmi chodievame každú nedeľu na svätú liturgiu do
našej cerkvi v rade mnohých budov, asfaltových ciest a chodníkov,
moderných áut. Moja babka ma so sebou bráva do ich maličkej
starobylej cerkvi  zvláštnej  vône,  uprostred  stromov,  potoka,
jednoduchých domčekov, kam chodievame pešo. Jedného dňa ma
však zobrala na inú modlitbu, ktorú som dovtedy nepoznal. Nebol
to ľudový moleben, ani jednoduchý ruženec. Cítil som, že ide o
niečo vážnejšie a starobylejšie. Bola to večiereň. 

Babka mi už dopredu vysvetlila, že v litugickej modlitbe sa
deň začína večer. A teda večierňou sa vlastne začína nový deň. Pre
mňa trochu zvláštne,  ale zaujímavé. Celá večiereň sa začala pri
západe slnka, ktorého lúče prenikali cez zadné okienko na malom
chóre a prameňom svojich lúčov ožarovalo cárske dvere ikonostasu. Všade však bolo prítmie, horelo
iba  pár  lampád  a  lampa  pre  kantora.  Starší  kňaz  pomaly,  s  vážnosťou  a  sústredenosťou  začal:
"Požehnaný Boh náš...", po ktorom zaznel 103 žalm, oslavujúci Stvoriteľa a jeho stvorenia. V tej
chvíli čas prestal existovať a v mojej mysli sa vynorili hory, polia, lesy, zvieratá i ľudia v celej svojej
nádhere. Bola to oslava toho, čo sme v raji stratili, oslava rajského života. Po ekténii, nádherných
prosbách,  ktoré  nezabúdajú  na  nikoho a  na  nič,  začal  ďalší  krásny spev  "Blažený  človek,  ktorý
nechodí podľa rady bezbožných...". Sú to vlastne verše z prvých biblických žalmov. Babka mi tiež
vysvetlila, že večiereň je plná žalmov, že sú to najkrajšie modlitby Starého zákona, na ktoré Nový
zákon nezabudol. 



Po  celý  čas  som  jedným okom  sledoval  texty  plné  svätých  myšlienok,  no  druhým som
pokukával po kňazovi, ktorý dlho ostal nehybne vo svojej vážnosti a sústredenosti – akoby ani nebol
na zemi. Stál pred cárskymi dverami, akoby nemohol vstúpiť? Skoro ako Adam pred zatvoreným
rajom. Nasledoval ďalší spev, znova zo žalmu, no pri ňom som mal dojem, že je plný bolesti, smútku
a trápenia:  "Pane, ja volám k tebe...  Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo... Z hlbín
volám k tebe...". Moja predtucha bola správna. Dostal som vysvetlenie, že tento žalm je úpenlivým
volaním človeka, ktorý zhrešil a bol vyhnaný z raja. Preto ten smútok, tma, zatvorené cárske dvere.
Ale do týchto smutných veršov a temna sa pomaly začala vlievať nádej a radosť, lebo sa k nim pridali
spevy, ktoré sa volajú stichiry. Sú to krátke oslavné, ďakovné, kajúce alebo prosebné spevy sviatku,

vzkriesenia, svätých a vlastne nového života v Kristovi. Ku koncu
stichír však  kňaz  otvoril  cárske  dvere  a  pohol  sa  v  sprievode  s
kadidlom a sviecou v ruke. Dozvedel som sa, že kadidlo je znakom
obety  a  modlitby,  ktorá  vystupuje  k  Bohu  a  svieca  je  symbolom
samého Krista – Svetla, ktoré ostáva s nami, aj keď prirodzené svetlo
– slnko – už zapadlo. Potom začal kantor skrúšeným hlasom spievať
najkrajší  hymnus  večierne  "Svetlo  tiché,  svätej  slávy...Ježišu
Kriste..." Do toho sa rozsvietili sa všetky svetlá. V tých momentoch,
v tom svetle bolo citiť radosť a dojmy, ktoré ťažko opísať. Zrazu
všetko vo večierni do seba zapadalo: do smútku a temnôt hriechu
vstupuje Kristus, pravé Svetlo, tiché Svetlo. Tu bol vrchol večierne,
Kristus, ktorý otvára rajské dvere pre nás, ktorý je Svetlo sveta. 

Carske dvere sa znova zavreli, no už nebolo smútku. Nasledovali
tri čítania zo Svätého písma, zo Starého zákona,  tzv. parémie,  ktoré vystriedal ďalší hymnus:  "Ráč
nás Pane, v tento večer ochrániť od hriechu..." Bola to oslava i prosba zároveň – o vytrvanie, o silu
na  jeden  večer,  na  krátku  chvíľu,  nie  do  ďalekej  budúcnosti.  Zrazu  sa  kňaz  so  sprievodom
miništrantov vybral do zadných častí cerkvi, kde sa znova spievali stichiry, ktoré vystriedali dlhé
ekténije. Kňaz v nich spomínal mnoho svätých, vraj preto, aby sme si uvedomili, že s nimi spolu
tvoríme jednu cirkev. Táto časť večierne sa vraj volá "lítia", ale slúži sa len na väčšie sviatky. Potom
sa sprievod pohol do predu chrámu a znova zaznel spev stichír – krásnych textov, modlitieb o Bohu,
jeho diele v dejinách spásy. Priznám sa, že mi už bolo trochu dlho, ale do toho zaznel spev "Teraz
prepustíš  Pane,  svojho  služobníka  v  pokoji....". Spomenul  som  si  na  spravodlivého  Simeona  v
Jeruzalemskom chráme a bolo jasné, že večiereň sa schyľuje ku koncu,
že aj my budeme o chvíľu "prepustení". Po tropároch kňaz požehnal na
malom stolíku pripravené dary: chlieb, pšenicu, víno a olej, ktoré najprv
z  každej  svetovej  strany  pookiadzal.  Tieto  dary  sa  na  druhý  deň
rozdávali po svätej liturgii počas myrovania. Ten chlieb, požehnaný a
posvätený, mi vždy veľmi chutí. Veď je premodlený, požehnaný, takže
nemôže nechutiť. Večiereň sa skončila, cárske dvere sa zavreli, zmĺkol
kantor, zatíchol hlas kňaza,  zhasli  svetlá, sfúkli  sa lampady...  Dlhá to
bola modlitba, ba nie všetkému som rozumel a na všeličo sa musím ešte
povypytovať. Ale kdesi v hĺbke som vedel, že táto modlitba pokračuje v
mojom srdci.  Ešte dlho mi v mysli  ostávali  večierňové melódie,  ešte
dlho  mi  v  ušiach  znel  pevný  hlas  kňaza  a  pred  očami  mi  ostávali
starobylé sväté ikony ikonostasu ...

Po večierni som šiel s babkou za kňazom poďakovať mu za túto
peknú modlitbu. Povedal mi, že sa ju rád modlieva, že je veľmi dôležitá,
lebo  má  na  nej  účasť  celá  cirkev  osobitným spôsobom.  Je  večernou
modlitbou celého spoločenstva Cirkvi.  A ja som vedel,  že v túto noc
budem dobre spať a že na večiereň znova prídem.        

(Použitá literatúra: Škoviera, A.: www.grkat.nfo.sk)



Práca s textom: 

 Ktorá časť večierne vás v Michalovom rozprávaní najviac oslovila?

 Ktoré slová v texte ste počuli prvý krát? Podčiarknite ich zelenou pastelkou.

 Ktoré modlitby spomínané v texte poznáte? Podčiarknite ich modrou pastelkou.

 Ktorá časť večierne je vrcholom večierne? Podčiarknite ju v texte červenou pastelkou.

V skupine sa porozprávajte:  

 Zúčastnili ste sa niekedy modlitby večierne? Ak áno, ako sa vám páčila? 

 Prečo je večiereň dôležitá? 

 Vypočujte si nahrávku niektorej časti večierne (napr. www.youtube.com).

 Ktorá modlitba večierne sa vám najviac páči?

 Zúčastnite sa večierne vo svojom chráme.

►  Vyberte slová, ktoré súvisia s večierňou: 

 

Premenenie 
chleba a vína

Cherubínska pieseň
Svetlo tiché

Eucharistia

Čítanie zo Starého 
zákona (Parémia)

Stichiry

Žalmy

Ekténie

Čotky

Kadidlo

Večerná modlitba 
cirkvi



►  Doplňte slová do textov večierňových modlitieb:

Svetlo tiché, svätej slávy,* nesmrteľného Otca, nebeského,* 

svätého, blaženého, ___________________ Kriste.* 

Keď sme prišli k západu __________________* a videli žiaru večernú,* 

ospevujeme _________________ i Syna i Svätého Ducha, Boha.* 

Je dôstojné preľúbeznými hlasmi* oslavovať teba, Synu Boží,* 

ktorý dávaš život celému ___________________.* Preto ťa celý vesmír velebí. 

**************************************

Teraz prepustíš, Pane, svojho ______________________________* 

podľa svojho slova v pokoji.* Lebo moje _____________  videli tvoju spásu,* 

ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:* 

__________________________ na osvietenie pohanov* a slávu Izraela, tvojho ľudu.

**************************************

Ráč nás, Pane, v tento __________________________* zachrániť od hriechu. 

Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich.* Chválime a oslavujeme tvoje meno na

veky. Amen. Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,* lebo dúfame v teba.

Blahoslavený si, Pane,* ________________ nás svoje pravdy. Blahoslavený si, Vládca,*

daj nám ______________________________________ svoje pravdy. Blahoslavený si, Svätý,*

____________________________________ nás svojimi pravdami. Pane, tvoje milosrdenstvo

je večné,* nepohŕdaj dielom svojich rúk. Tebe patrí chvála,* tebe patrí

____________________ Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu,* 

patrí sláva teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 



 ►  Stichiry

Stichiry sú krátke oslavné spevy sviatku, dňa alebo svätca dňa.
Sú oslavné, ďakovné, prosebné alebo kajúce. 

Stichiry  večierne  zväčša  písali  ľudia,  ktorých  voláme
hymnografi.  Boli  to  prevažne  mnísi,  ktorí  mali  literárny dar,
básnický talent,  ale v prvom rade sa veľa modlili,  rozjímali  o
biblických  textoch,  cirkevných  sviatkoch,  živote  svätých,  o
Bohu.  Medzi  nimi vynikali  napr.  sv.  Ján Damaský,  sv.  Andrej
Krétsky,  sv.  Kozma,  sv.  Teofan,  Ján  Mních,  sv.  Roman
Sladkopevec...  

Úloha

▪  Prečítajte si uvedené večierňové stichiry. Podľa obsahu určte, o
ktorom sviatku alebo svätcovi hovoria? Podčiarknite,  čo vás v
texte najviac oslovilo. 

"Kriste,  ako  sa  ti  odvďačíme  za  milosť,  že  si  zostúpil  na  zem  a  stal  sa  človekom?  Každá  zo
stvorených  bytostí  ti  vzdáva  vďaky svojím spôsobom: Anjeli  ti  piesne  spievajú,  nebesá  hviezdu
posielajú, mudrci ti nesú dary, pastieri obdivujú zázrak, zem ti ponúka jaskyňu, púšť jasle obetuje a
my sme ti dali panenskú Matku. Zmiluj sa nad nami, veľký Bože."

 ...............................................................................................................................................................

"Teba, ktorý sa odievaš svetlom ako rúchom, z kríža sňali Jozef s Nikodémom. Zaplakali, keď ťa
videli mŕtveho, nahého a nepochovaného. Ó najsladší Ježiš, slnko ťa na kríži visieť videlo, preto
svoju tvár mrakom zastrelo. Aj zem sa hrôzou triasla. Chrámová opona sa roztrhla. Teraz na teba
hľadia naše oči. Dobrovoľne si za nás zomrel, Bože náš, ako ťa pochovať máme? Do akého plátna ťa
obvinieme? Ako sa len hriešnymi rukami tvojho tela dotkneme? Dobrodinec náš, aký pohrebný spev
ti zaspievame? Velebíme tvoje prehorké umučenie, pohreb i slávne vzkriesenie. Sláva tebe, Pane."

  ..............................................................................................................................................................

"Kriste  Bože,  ohnivými  ústami  ťa  ospevujú  cherubími  a  zbor  archanjelov  ťa  velebí  duchovným
jazykom, najmä Michal, vodca nebeských vojsk, ustavične chváli tvoju slávu víťaznými piesňami. Aj
nás dnes zhromaždil, aby sme spolu s ním spevom i hudobnými nástrojmi vzdávali chválu Trojici a
svojimi hriešnymi ústami ju velebili. Všetko je plné tvojej slávy, Pane. Preto udeľuješ svetu hojné
milosti."

  ..............................................................................................................................................................

▪  Zahrajte sa na hymnografov. Napíšte vlastnú stichiru na oslavu niektorého obľúbeného sviatku 
alebo svätca.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



►  10 právd o večierni:

1. Je večernou modlitbou Cirkvi. Modlí sa večer, pri západe slnka.

2. Je súčasťou denného modlitbového Pravidla Cirkvi, do ktorého patria: večiereň, povečerie, 
polnočnica, utiereň, 1. hodinka, 3. hodinka, 6. hodinka, 9. hodinka, (medzičasy, obednica, sv. liturgia).

3. Najlepší spôsob, ako poznať a pochopiť večiereň, je pravidelne sa ju modliť. 

4. Vychováva nás k modlitbe, učí nás modliť sa. 

5. Je spleťou žalmov, ekténií, hymnov, stichír, biblických textov, liturgických oslavných textov.

6. Centrom večierne je Ježiš Kristus.

7. Sprítomňuje stvorenie, odlúčenie človeka po prvom hriechu a opätovné hľadanie Boha, putovanie a 
očakávanie Starého zákona a prechod do Nového zákona.

8. Večiereň môže byť malá (slúži na na významné sviatky pred veľkou večierňou); každodenná (slúži sa 
vo všedné dni); veľká (slúži sa pred nedeľou a polyelejnými sviatkami) a veľká s lítiou (slúži sa na 
najvýznamnejšie sviatky, ktoré majú predpísané tzv. bdenie). Pôstne večierne majú špecifický záver. 
Niekedy sa večiereň spája aj s liturgiou. 

9. Autori stichirových textov sú tzv. hymnografi, medzi ktorých patrí napr. sv. Ján Damaský, sv. Andrej 
Krétsky, sv. Roman Sladkopevec, Ján Mních a iní.

10. Na naše územie túto modlitbu priniesli sv. Cyril a Metod a ich žiaci, tzv. Sedmopočetníci.

**************************************

Denné modlitbové pravidlo Cirkvi (Časoslov)

Nakreslite si hodiny a zaznačte do nich, kedy sa približne modlia jednotlivé časti Pravidla.

Večiereň

Povečerie

Polnočnica

Utiereň

1.hodinka

3.hodinka

6.hodinka

9.hodinka

(Medzičasy)
(Obednica)
(Sv. liturgia)


