Sankt Knud Konge
Konge af Danmark og martyr. Knud blev født i 1040 og blev konge i
1080. Han arbejdede med stor nidkærhed for at befæste den endnu
unge kristendom i landet og udryddede hedenske sæder. Han gav
penge til Lunds domkirke. På grund af sin iver for kirkens rettigheder
blev han i 1086 dræbt foran højalteret i Sct. Albans kirke i Odense af
oprørske bønder. Kongeriget Danmarks skytshelgen.
O du Danmarks konge og martyr, Knud, du herlige styrer, bed for
dine troende om ærens sejrspalme, og før fra dødens mørke til
nådens lys os, Evas børn.
O Knud, herlige konge og Kristi martyr, du, som på jorden var konge
og hersker over vort jordiske fædreland og bragte stor velsignelse
over landet ved dine fromme bønner, led også nu os ved dine
mægtige forbønner frem ad vejen til vort fædreland i Himlen. Bed for
os og alle tronede i Danmarks land og rige om at vore sjæle må
frelses.
O salige Kong Knud, Danmarks pryd og store helgen, på jorden var
du kronet til konge over Danmark og du virkede med iver og fromhed
for Kirkens sag til frelse for vort danske folk; foran Herrens alter blev
du dræbt, medens du sang lovsange til Guds ære. Derfor synger vi til
dig: Ære til ham, som har frelst dig. Ære til ham, som har kronet dig
med den himmelske krone. Ære til ham, som på din forbøn har gjort
store ting for Danmark og den danske kirke.
Gud, du, som til din kirkes forherligelse har værdigedes at smykke
den salige Kong Knud med martyriets palme og med herlige
undergerninger, giv os i nåde, at ligesom han fulgte Herren efter i
hans lidelse, således også vi må vandre i hans fodspor og nå til de
evige glæder, ved samme vor Herre, Jesus Kristus, din Søn, som
med dig lever og reger i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed
og til evighed. Amen.

Sankt Knud Hertug
Martyr og hertug af Slesvig. Knud blev født omkring 12. marts i 1096
som søn af Kong Erik Ejegod. Han blev hertug af Sønderjylland i
1115. På grund af sin tapperhed i kamp og sit politiske
mæglingsarbejde fik han det angelsaksiske hæderstilnavn Lavard,
som betyder husbond eller brødherre. Knud var en retsindig og
dygtig hersker, men også en god kristen fyrste og en kirkens mand.
Han forsøgte på forskellig vis at befordre, at venderne hørte
evangeliet. Han drog omsorg for en værdig gudstjeneste og deltog
selv i den på fest- og hverdage. I hans tid blev der bygget flere kirker
af sten i Sønderjylland. Knud blev dræbt den 7. januar i 1131 i
skoven ved Haraldsted nær Ringsted af tronfølgeren Magnus
Nielssøn. Ved Knuds skrinlæggelse udbrød alle tilstedeværende:
"Lovet være den Herre Jesus Kristus, som gjorde Skt. Knud til
Sjællands skytshelgen"
Hellige Knud, du kongesøn, hjælp os trolig i din bøn, du Hertug stor,
før os i Himmerig ind, når dette liv fanger ende.
Lovet være du Herre Jesus Kristus, som gjorde den hellige Knud til
Sjællands skytshelgen. Han var en rettsindig hersker, men også en
kærlig og from fyrste. Han arbejde for hedningernes omvendelse og
sørgede for en værdig gudstjeneste, men ved fromessetid på dagen
efter julefestens ophør blev han uretfærdigt dræbt i Haraldsted skov.
O hellige Knud, retfærdige hertug, fremmer og beskytter af kirken,
forsvarer mod hedningerne og martyr for retfærdigheden, bed for os
til Kristus, vor Gud, om at Danmark må velsignes med strømme af
nåde og vore sjæle må frelses fra ondskaben.
Gud, efter din vilje fejrer vi på denne dag festen for den hellige
martyr Knud Hertug, vi beder dig: Bønhør os, dine tjenere, og lad
ham, hvis fest vi i dag fejrer, komme os til hjælp med sine forbønner,
ved vor Herre, Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer
i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

