
Akathist ke sv. Vojtěchovi 

Kondak  I. 
Klaníme se ti, náš ctihodný otče Vojtěchu, neboť tobě Pán svěřil břímě svého poslání. Ustanovil tě 
obhájcem pravé víry a učitelem ctnostného života. Předstupujeme dnes před tvou svatou tvář a 

doufáme ve tvou ochrannou přímluvu. Proto ti přinášíme tento vítězný chvalozpěv a s radostí 
voláme: 

Ikos I. 

Poznal jsi hlas dobrého pastýře, abys nás na jeho zavolání přivedl do nebeského ovčince. Byl jsi vyslán 
na nároží cest, abys o moudrosti Boží poučil svůj lid. Přijal jsi semeno pravé víry, abys je zasel do 
srdce svého národa. Ve všem ses stal ikonou Krista Spasitele, a proto voláme: 

 

Raduj se, jediná naše útěcho.  Raduj se, slávo rodu knížecího. 
Raduj se, strážce svatého pokoje. Raduj se, vychovateli života andělského. 

 
Raduj se, mistře láskyhodný.  Raduj se, otče pravé zbožnosti. 
Raduj se, lékaři účinné lítosti.  Raduj se, Bohem vyvolený pastýři. 

 
Raduj se, ovoce ctností nejsvětějších. Raduj se, ratolesti Božího vinohradu. 
Raduj se, pastvino spásy líbezná. Raduj se, zlato ohněm očištěné. 

 
 

 



Kondak II. 

Jako květ růže zlatolisté vzešel jsi z knížecího rodu slavného jména. Avšak okvětí tvého života počalo 
již v rozpuku uvadat pro horkost, která postihla útroby tvého mládí. Tví rodiče spěchali položit tvé 
tělo na oltář Matky Boží, zpět však přijali oběť na Bohu vykoupenou. Tehdy zaplálo světlo, jež bude 
zjevením pohanům, dané k pádu i povstání mnohých lidí naší země. Aleluja. 

 

Ikos II. 

Rosou Písma svatého zúrodňoval jsi půdu svého srdce, aby vzešla úroda skrytého poznání. Světlem 
knih učitelů pravé zbožnosti osvěcoval jsi temnotu své nevědomosti. V zákoně Božím jsi nalezl 
zalíbení a o jeho moudrosti přemítal dnem i nocí. Tak Pán připravil svého služebníka pro dílo spásy, 
jež světlem Božího poznání ozařuje jeho lid, a proto voláme: 

 

Raduj se, světlo tmu prosvěcující. Raduj se, světlo nad temnotou vítězící. 
Raduj se, světlo cestu Páně ozařující. Raduj se, světlo pohled očí oblažující. 

Raduj se, světlo naděje neuhasitelné. Raduj se, světlo od temnoty oddělené. 
Raduj se, světlo Bohem vyvolené. Raduj se, světlo víry spasitelné. 

Raduj se, světlo Božího obdarování. Raduj se, světlo Božského osvícení. 
Raduj se, světlo záře Kristova zjevení. Raduj se, světlo nad slunce jasnější. 

 

 

 

 


