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K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. 

L: Amen. 

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. 

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno 
naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od 
každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše. 

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 

L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, 

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. 

Pane, očisti nás od našich hříchů. 

Vládce, odpusť nám naše nepravosti. 

Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí. 

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. 

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, 

K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 

L: 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, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď 
nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 

K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní 
i vždycky a na věky věků. 

L: Amen. 



KONDAK I. 

Tobě, svatý Jane Nepomucký, přinášíme píseň díkůvzdání, neboť nás 
svoláváš do archy Božího království, abys svůj lid uchránil před vodami 
věčné záhuby. Bdíš nad mostem spásy, kterým Kristus překlenul nebesa a 
zem. Vyprošuješ déšť milostí vyprahlé své zemi a stavíš hráz zvůli bezuzdné. 
Proto z vděčnosti za tvou ochranou přímluvu voláme: 

 

IKOS I. 

Naplněn odvahou tichého svědka Boží spravedlnosti stojíš pevně jako 
neoblomná skála, o kterou se tříští vlny bezpráví a strastí. Svou přímluvou 
podpíráš utiskované, když zvůle mocných podlamuje moc práva. Jako sloup 
a opora pravdy stojíš nad temnými vodami svévole a světlem Kristovým 
věrně ozařuješ ty, kteří si nade vše zamilovali zákon Boží. Proto ti přinášíme 
tento chvalozpěv díků a voláme: 



 

 

Raduj se, apoštole věrnosti a oddanosti. 

Raduj se, skálo spravedlnosti. 

Raduj se, ochránce cti a dobré pověsti. 

Raduj se, bojovníku za nedotknutelnost církve Kristovy. 



 

Raduj se, plameni kněžské horlivosti. 

Raduj se, hlubino statečné mlčenlivosti. 

Raduj se, květe svatého posvěcení. 

Raduj se, srdce božskou láskou planoucí. 

Raduj se, svatý mučedníku Jane, ochránce církve Kristovy. 

KONDAK II. 

Pán tě vyvolil, abys odpůrce spravedlnosti napomínal, ukřivděných se 
zastával, strany znesvářené jsi ke smíru provázel a všechny pak 
k spravedlnosti nejvyšší přiváděl. Proto jsi ve sporech nikomu nenadržoval, 
ale nestranně hledal pravdu beze lsti a podvodu. Tak ses jako spolehlivý 
služebník zákona Božího dotkl srdce lidu země české. Aleluja. 
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