
Akathist ke sv. Václavovi 
Kondak I. 

Shromáždění lidu křesťanského se dnes utíká k tobě, náš svatý kníže Václave. Vždyť ty jsi věčný ochránce země české, 
tys pastýř svého lidu. Tys dárce koruny svým pozemským náměstkům, tys soudce všech jejich rozhodnutí. Tys nad 
panování své knížecí koruny vyvýšil vládu jediného Boha v Trojici a ustanovil jsi jeho zákon nad všechna přání srdcí 
zesvětštělých. Proto ti přinášíme tento vítězný chvalozpěv a voláme:  

 

   Ra- duj  se, náš  cti -ho-dný  kní -            že         Vá -        cla -               ve. 
Ikos I. 

V krajině drsné a ve víře lhostejné vzešel květ rajského plodu poznání dobrého a zlého. Z křestní koupele přijal vláhu 
a sestoupením Svatého Ducha přijal neochvějnou sílu a moc. Nebeský zahradník jej štípil a ošetřoval, aby z jeho sémě 
vzešla hojná úroda. My z tohoto plodu můžeme jíst a z jeho nektaru pít moudrost věčného života, a proto voláme: 

 

Raduj se, vévodo země české.    Raduj se, rytíři Kristova království. 
Raduj se, kníže věčného dědictví.   Raduj se, králi českých mučedníků. 

Raduj se, ikono Krista Vševládného.   Raduj se, ctiteli vznešeného krále králů. 
Raduj se, následníku krále Davida.   Raduj se, Bohem naplněný vladaři. 

Raduj se, pečeti českých panovníků.   Raduj se, správce korunovačního klenotu. 
Raduj se, snoubenče země české.   Raduj se, blažený otče národa českého. 

 

   Ra- duj  se, náš  cti -ho-dný  kní -            že         Vá -        cla -               ve. 
Kondak II. 

Již od svého mládí jsi naslouchal Slovu Božímu a přijímal jeho spasitelné poznání. Čas svého studia jsi věnoval knihám 
slovanským i latinským, a tak jsi získal také učenost světskou. Starci se podivovali nad moudrostí tvých slov a učenci 
se klaněli jejich rozumnosti. Aleluja. 

 

  



Ikos II. 
Sídlem tvého panování byl trůn knížecí, avšak místem tvých rozhodnutí bylo ticho chrámu Božího. Tam jsi v 
modlitbách, žíněném rouchu a postu prosil o srdce vnímavé, abys moudře soudil svůj lid a správně rozlišoval mezi 
dobrým a zlým. Pán vyslyšel tvé úpěnlivé prosby, a proto s úctou voláme: 

 

Raduj se, pěvče žalmů Davidových.   Raduj se, učedníku evangelia Kristova. 
Raduj se, vyvolený pro svaté dílo Boží.   Raduj se, moudrosti nikým nepřemožená. 

Raduj se, ctiteli Nejsvětější Trojice.   Raduj se, služebníku oltáře Kristova. 
Raduj se, pekaři svaté prosfory.    Raduj se, vinaři vína mešního. 

Raduj se, uctívaný mezi Slovany.   Raduj se, vážený mezi všemi národy. 
Raduj se, obdivovaný mezi lidmi učenými.  Raduj se, moudrá rado Šalamounova. 

 

   Ra- duj  se, náš  cti -ho-dný  kní -            že         Vá -        cla -               ve. 


