Doba padesátnice
Díl II.

Od Nanebevstoupení Pánì pøes
Svatodušní svátky a ke Všem svatým.
Bohosluby veèerní
a Boská liturgie
pro nedìle
a svátky

Z triodu kvìtného

Pøedmluva
Z tzv. „triodu kvìtného“ je pøeloeno vše potøebné pro slubu veèerních bohoslueb a liturgií v padesátidenním období od Paschy do
Svatodušních svátkù a dále do první nedìle po Padesátnici, svátku
Všech svatých (pøidán je i tropar a kondak k druhé nedìli po Padesátnici, kdy se ještì zvláš vzpomínají všichni místní svatí.
Výbìr z triodu kvìtného je rozdìlen do dvou dílù. První díl je pro
dobu od svìtlého týdne do støedy opuštìní Paschy (to je støeda pøed
Nanebevstoupením v 6. týdnu paschálním). Druhý díl zaèíná svátkem Nanebevstoupení a zahrnuje dobu pøes Svatodušní svátky a
k druhé nedìli po Padesátnici.
Ke kadému z obou dílù je pøipraven zvláštní notáø, co je
zpìvník obsahující notace jednoduchých melodií k tìm hymnùm,
které je potøeba pøi bohoslubì zpívat. Melodie notovaných nápìvù
jsou pøevzaty z Gorazdova sborníku (tj. „Lidový sborník modliteb
a bohosluebných zpìvù pravoslavné církve“ sestavený svt. muèedníkem Gorazdem, r. 1933; 2. vydání 1951; pouívána zkratka „GS“
s následným uvedením èísla stránky v prvním / druhém vydání).
V jistých pøípadech (napø. nìkteré svátky) uvádí Gorazdùv sborník obvyklé troparové melodie nìkterých hlasù transponované do
jiné tóniny, ne je bìnì pro tento troparový nápìv pouívána. Je to
kvùli tomu, aby ladily s dalšími melodiemi z jiných hlasù pouívanými pøi dané bohoslubì. V takových konkrétních pøípadech, kvùli
harmonické skladbì rozlièných melodií promìnných hymnù
pouitých pøi sváteèní bohoslubì, zachováváme transpozici daných
hymnù, jak je uvedena v Gorazdovì sborníku. Tato transpozice je
v „notáøi“ zmínìna u oznaèení èísla hlasu, aby lidoví zpìváci nebyli
zmateni tím, e známá melodie je zaznamenána odlišnou notací,
ne jsou zvyklí; sborùm tato transpozice ulehèí práci.

Nedìle všech svatých zemí našich
2. nedìle po Padesátnici
Tropar nedìlní z 1. hlasu (z oktoichu)

Aè

kámen od idù byl zapeèetìn, y a vojíni støeili pøeèisté tvé
tìlo, v vstal jsi z mrtvých tøetího dne, Spasiteli, y a daroval jsi svìtu
ivot. v Proto mocnosti nebeské volaly tobì, ivotodárce: y Sláva
vzkøíšení tvému, Kriste. v Sláva Království tvému, y sláva prozøetelnosti tvé; v jediný Lidumile!
Tropar všem svatým zemí našich (8. hlas)

Naše zemì pøinášejí ti, Hospodine, y jako zralý plod tvé spasitelné
setby ¡ všechny svaté, y kteøí se zde zaskvìli. ¡ Na jejich pøímluvu
zachovej, Mnohomilostivý, y skrze Bohorodici církev i otèinu naši
v hlubokém míru. ¡
Kondak všem svatým zemí našich (3. hlas; znaèen 5. hl. – stichirový)

Dnes pøichází do chrámu sbor svatých, y kteøí se zalíbili Bohu
v zemi naší. ¡ Pøispívají nám svou pomocí, y neviditelnì se za nás
modlí k Bohu. ¡ Andìlé s nimi slavosloví pøinášejí y a všichni svatí
Kristovy Církve s nimi konají slavnost; ¡ vdy všichni spoleènì y
prosí za nás pøedvìèného Boha. ¡
(Tropar a kondak pro nedìli všech svatých zemí našich
pøipravil † prot. Miroslav Muík.)

Ke zpìvu bohoslueb budou potøeba i další obvyklé zpìvy, které
nejsou souèástí triodu, ale napø. oktoichu. Jejich notace jsou tudí
uvádìny jinde; napø. melodie nedìlních troparù, kondakù a prokimenù pro liturgii jsou ve speciálním zpìvníku s výbìrem z oktoichu:
„Tropary a prokimeny nedìlní“; pro veèerní bohosluby jsou melodie
prvních bohorodiènù (tzv. „dogmatikù“), nedìlních troparù a závìreèných (propustných) bohorodiènù spolu s melodiemi nepromìnných zpìvù uvedeny v brouøe: „Zpìv hymnù na velké veèerní…
Z èasoslovu a oktoichu“. Vše je k dispozici v PDF na stejné internetové adrese, jako tato broura: pravoslavi.cz/download

pravoslavi.cz/download
Jihlava 5/2011

Ke svátkùm (v 2. dílu) budou ještì pøeloeny paremije. Zatím
jsou uvedeny jen odkazy na pøíslušná biblická ètení.

Verze 0.43
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Nedìle všech svatých
Prokimen nedìlní (z oktoichu, hlas 8.;  75,12 2)

Sliby èiòte a plòte Hospodinu, y
Verš:

Hospodinu, Bohu našemu!
I bylo v Jerusalemì místo Jeho a pøíbytek Jeho na Sionu!
Prokimen svatým (hlas 4.;  67,36)

Podivuhodný je Bùh

y ve svatých svých, Bùh Izraele.

Verš: V chrámech dobroøeète Bohu, jen jest Hospodinem od poèátkù

Israele.
Apoštol: id 11,33— 12,2 (pol.)
Alleluja (hlas 4.;  33,18 20)
Verš 1.: Zvolali spravedliví, a Hospodin je vyslyšel a ode všech souení

je zachránil.
Verš 2.: Mnohá jsou souení spravedlivých – Hospodin je ze všech vysvobodí.
Evangelium: Mat 10,32—33, 37—38; 19,27—30
Ke svatému pøijímání ( 148,1 32,1)

Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech.
Plesejte, spravedliví, Hospodinu, náleí se lidem upøímným, aby jej
chválili. Alleluja. (Tøikrát)

Nanebevstoupení
Pána a Boha i Spasitele našeho
Jeíše Krista
Ve støedu na velké veèerní
Svátek z dvanáctera (celá sluba je uvedena zde)
(Není „Blaený mu“)

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10
Hlas 6.

Pán

se povznesl na nebesa, aby seslal svìtu Utìšitele. Nebesa
uchystala mu prestol, oblaka pak cestu vzhùru. Andìlé se podivili,
vidouce èlovìka nad sebou. Otec oèekává toho, který je vìènì spolu
s Ním v náruèi Jeho. Duch Svatý velí všem andìlùm Jeho: „Kníata,
otevøte brány své, nech vstoupí Král slávy! A tleskají rukama
všichni národové, nebo Král slávy vystupuje tam, kde byl na poèátku!“ (Dvakrát)

Pane,

tvému povznesení se podivovali cherubíni, vidìvše tebe,
Boha, na oblaka vystoupivšího a na nich usednuvšího. I my tì oslavujeme, nebo blahá je milost tvá. Sláva tobì! (Dvakrát)
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Nanebevstoupení

1. nedìle po Padesátnici

Na horách svatých zøeme tvé Nanebevstoupení, Kriste, jen jsi záøe

Sláva… Tropar všem svatým (u nás hlas 8. Podle oktoichu: 4. hlas)

slávy Otcovy. Opìváme tvoji tváø, je pøijala podobu svìtla. Klaníme
se utrpení tvému. Uctíváme tvé Vzkøíšení a slavíme slavné Nanebevstoupení tvé. Smiluj se nad námi! (Dvakrát)

Církev tvá, Kriste, Boe náš, y krášlí se krví muèedníkù celého svì-

Pane, jsme jako apoštolé, kteøí hledíce na tebe, jak vystupuješ na
oblaka, naøíkali a plakali plni zármutku. Tak i my, Kriste ivotodárce, voláme: „Vládce, nezanechávej nás zde jako sirotky, vdy ze
soucitu svého zamiloval sis jako Milosrdný sluebníky své, leè sešli
nám, jak jsi slíbil, pøesvatého Ducha svého, který by osvítil duše
naše. (Dvakrát)

Pane, naplniv tajemný zámìr svùj, pøivedl jsi uèedníky své na horu
Olivovou. Zde ses povznesl pøed nimi, a hle, prošel jsi klenbou nebeskou. Kvùli mnì stal ses chudým jako já, a nyní jsi vystoupil na
místo, které jsi neopustil. Sešli nám pøesvatého svého Ducha k osvícení duší našich. (Dvakrát)
Sláva… I nyní…

Neopustiv náruè Otcovu, s lidmi jsi na zemi jako èlovìk il, Jeíši
nejlaskavìjší. Tohoto dne jsi na nebesa ve slávì vystoupil s hory Olivetské, a pokleslou naši pøirozenost soucitnì povznesl, posadiv se
s ní po pravici Otce. Proto nebeská vojska beztìlesných andìlù,
ohromena tímto zázrakem, umlkla v hrùze a zachvácena chvìním
velebila tvoji lásku k lidem. S nimi i my pozemšané se modlíme
a oslavujeme tvé sestoupení k nám i vystoupení od nás na nebe. Ty,
jen jsi pøi svém Nanebevstoupení naplnil radostí bez konce uèedníky své i Bohorodici, Matku svou, uèiò nás úèastnými radosti vyvolených svých, na jejich pøímluvy a podle veliké své milosti!
Vchod. Prokimen dne. Ètení svátku.
1. paremije

Ètení z proroka Isaiáše.
Tak praví Hospodin… (Is 2,2—3)
2. paremije

Ètení z proroka Isaiáše.
Tak praví Hospodin… (Is 62,10—12; 63,1—3; 7—9)
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ta, ¡ jako by se nachem pøiodìla, y a šarlatem purpurovým
ozdobena, ¡ jejich ústy volá k tobì: y Sešli lidem svým hojná slitování. ¡ Na zemi ijícím udìl pokoj y a duším našim milost velikou. ¡
I nyní… (Závìreèný bohorodièen, hlas 8. – z oktoichu)

Jen ses kvùli nám narodil z Panny y a pøetrpìl ukøiování, Dobrotivý, v smrtí svrhnul smrt a ukázal vzkøíšení jako Bùh, y nepøezírej
ty, které jsi stvoøil rukou svou. v Projev svou lidumilnost, Milostivý, y pøijmi Bohorodici, je tì porodila v a za nás se pøimlouvá, y
a spasi lid zoufalý, Spasiteli náš!
(Pokud by se zpíval tropar všem svatým na 4. hlas, pak se propustný bohorodièen bere ze 4. hlasu: „Hle, ono od vìkù skryté i andìlùm neznámé…“)
Je-li bdìní, pak tropary takto: „Bohorodice, Panno, raduj se…“ – Dvakrát.
Všem svatým – jedenkrát.

Na liturgii
Blahoslavenství
Pøi vchodu
Tropar nedìlní z oktoichu (hlas 8.)

S výsosti sestoupil jsi, Milosrdný, y a podrobil ses tøídennímu pohøbení, v abys nás osvobodil od utrpení. y ivote a vzkøíšení naše,
Pane, sláva tobì!
Tropar všem svatým (hlas 8.)

Církev tvá, Kriste, Boe náš, y krášlí se krví muèedníkù celého svìta, ¡ jako by se nachem pøiodìla, y a šarlatem purpurovým
ozdobena, ¡ jejich ústy volá k tobì: y Sešli lidem svým hojná slitování. ¡ Na zemi ijícím udìl pokoj y a duším našim milost velikou. ¡
Kondak všem svatým (hlas 8., stichirový)

Hospodine, sadaøi všeho tvorstva, y jako prvotiny stvoøení pøináší ti
zemì bohonosné muèedníky. ¡ Na jejich pøímluvy ochraòuj skrze
Bohorodici v hlubokém míru y Církev svou i lid svùj, Mnohomilostivý. ¡
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Nedìle všech svatých

jím jsou radosti z ctností muèedníkù. Nebo tyto kvìty kadého
stáøí a ze všech koncù zemì odevzdaly tìla svá v trpìlivosti duše rozlièným ranám, a tak se Bohu pøinesly jako obì duchovní. Jednìm
byla sata hlava, druhým bylo rozdrásáno tìlo, dalším utrhnuty
ruce a odsekány údy. Všichni tito svatí se tím stali úèastni utrpení
Kristova. Ó, Pane, jen jsi jim v odmìnu za pøetrpìná muka daroval
koruny vítìzství, uèiò nás hodnými, jako Lidumil, abychom v ivotech našich v jejich stopách kráèeli.
I nyní… (Bohorodièen, hlas 5.)

Jsi chrámem i bránou, komnatou i trùnem Krále, Panno nejuctívanìjší. Skrze tebe se spícím ve tmì zjevil Vysvoboditel mùj, Kristus
Pán, jako Slunce spravedlnosti, chtìje osvítit ty, je stvoøil dle obrazu svého rukou svou. Ty, všemi opìvovaná, mající mateøskou smìlost pøed Ním, pros tedy bezustání, aby spaseny byly duše naše.
Na stichovnì
Stichiry nedìlní z oktoichu z hlasu 8.

Vstoupil jsi na køí … (A další)

Nanebevstoupení
3. paremije

Ètení z proroka Zachariáše.
Tak praví Hospodin… (Zach 14,4; 8—11)

Po modlitbì sklánìní hlav – na litiji (hlas 1.)

Vystoupiv na nebesa, odkud jsi pøed tím sestoupil, Pane, neponechávej nás osiøelými. Nech pøijde tvùj Duch, pøinášející pokoj svìtu. Uka synùm lidským díla moci své, Pane, Lidumile.

Vystoupil jsi, Kriste, k bezpoèáteènému Otci svému, ani ses pøed
tím vzdálil z náruèe Jeho nemající hranic. Nepøipojily nebeské mocnosti ádný dodatek k Trojsvaté chvále své, nebo v tobì, Pane, i po
vtìlení tvém poznaly Jediného Syna Boího, Jednorozeného Syna
Otcova. Dle hojnosti slitování svých smiluj se nad námi.
Andìlé

tvoji, Pane, apoštolùm hlásali: „Muové galilejští, co zde
stojíte a zíráte na nebe? Tento Kristus, Bùh, který se od vás povznesl na nebesa, pøijde opìt tím samým zpùsobem, jakým jste Ho vidìli
odcházet do nebe. Slute mu ve svatosti a ve spravedlnosti!“
Hlas 4.

Sláva… (Hlas 6.)

Pojïte, vìrní, shromádìme se ke zbonému svátku a slavnostnímu uctìní památky všech svatých. Pravíme: „Buïte pozdraveni,
slavní apoštolé, proroci a muèedníci i hierarchové. Buï pozdraven,
snìme spravedlivých. Buï pozdraven, sbore ctihodných en. Proste
Krista za svìt, aby nám vítìzství nad nepøáteli daroval a duším našim milost velikou.“
I nyní… (Bohorodièen z oktoichu z hlasu 8.)

Ó, Panno mue nepoznavší …

Kdy jsi pøišel na horu Olivetskou, abys tam dokonal blahou vùli
Otcovu, zdìsili se andìlé nebeští a ulekli se i ti v podsvìtí. Uèedníci,
kteøí u toho byli, se však chvìli radostí, nebo jsi jim øekl: „Jako mùj
trùn je pøipraven oblak, který právì pøiplouvá, nebesa otevírají svou
bránu, aby se ukázala jejich krása, a zemì zjevuje své tajnosti, aby
známo bylo Adamovo sestoupení do ní a opìtovné jeho vystoupení.“
Tvoje nohy se odlepily od zemì a vznášejí se, ruce ehnají, ústa pak
hlasitì blahosloví, jak všichni slyšeli. Oblak tì zdvihl, nebesa tì pøijala dovnitø. Toto veliké a pøeslavné dílo jsi vykonal ke spáse duší
našich.

Nyní propouštíš

Padlou pøirozenost Adamovu, kleslou a do nejhlubších èástí zemì,

Tropary po Otèenáši (není-li bdìní)

jsi sám v sobì znovustvoøil, Boe, a dnes jsi ji vyvedl nad veškerá
panstva a mocnosti. Nebo sis nás zamiloval a usadil nás spolu se
sebou na trùn svùj. Smiloval ses toti nad námi a sjednotil jsi nás se
sebou. Spojiv se s námi, trpìl jsi s námi. Jako netrpìjící, trpìl jsi,
abys nás spolu se sebou oslavil. Beztìlesní, øeknìte, kdo jest tento
krásný mu? Není to jen Bùh, ale je to Bùh i èlovìk; tak bylo sjedno-

Tropar nedìlní z oktoichu (8. hlas)

S výsosti sestoupil jsi, Milosrdný, y a podrobil ses tøídennímu pohøbení, v abys nás osvobodil od utrpení. y ivote a vzkøíšení naše,
Pane, sláva tobì!
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Nanebevstoupení

ceno a zjeveno. Tím byli udiveni andìlé létající v øízách okolo uèedníkù, jiní pak stáli a volali: „Muové galilejští, ten, který od vás
odchází, Jeíš, je èlovìk i Bùh. Jako Bùh a èlovìk opìt pøijde soudit
ivé i mrtvé, vìrným pak daruje odpuštìní høíchù a milost velikou.“

Kdy povznesl ses ve slávì, Kriste Boe, od uèedníkù hledících na
to vzala tì oblaka i s tìlem tvým. Bránu nebeskou otevøev, sbor andìlù se radoval s veselím. Nejvyšší mocnosti volaly: „Otevøte brány,
kníata, a vstoupí Král slávy!“ Uèedníci se však podivovali, pravíce:
„Neopouštìj nás, Pastýøi dobrý, leè sešli nám Ducha tvého pøesvatého, uèitele, aby nás upevòoval, osvìcoval a posvìcoval duše naše.
Sláva… I nyní… (Stejný hlas)

Pane, tajemství od vìkù skryté pøed všemi pokoleními jsi naplnil
jako blahý, kdy jsi pøišel s uèedníky na horu Olivetskou, vzav s sebou i tu, je porodila tebe, Tvùrce a Stvoøitele všech. Jí toti pøi oslavení Tìla tvého více ne ostatním pøíslušelo, aby naplnìna byla
rozkoší nejvìtší radosti, vdy právì ji jako Matku tvou více ne kohokoliv jiného muèilo tvé utrpení na Køíi. I my se k ní pøipojujeme
a oslavujeme velikou milost tvou, která se pøi Nanebevstoupení
tvém, Vládce, nad námi stala.
Stichiry na stichovnì (hlas 2.)

Narodil

ses dle vlastního svého pøání; zjevil ses svìtu dle svého
vlastního rozhodnutí; trpìl jsi tìlesnì, Boe náš; z mrtvých jsi vstal
a pøemohl smrt; povznesl ses ve slávì, naplniv všechno, co mìlo být
pro nás uèinìno, a seslal jsi nám Boského Ducha, abychom opìvovali a oslavovali Boství tvé.
Verš: Všechny národy, tleskejte rukama, zvolejte k Bohu s jásotem.
( 46,2)

Kdy ses vznesl, Kriste, z hory Olivetské, Mocnosti nebeské to vidìvše, navzájem se tázaly: „Kdo je to?“ I bylo jim øeèeno: „To je On –
Nejvyšší velitel, Mocný bojovník, vpravdì Král slávy!“ „A proè je
jeho odìní rudé?“ „Pøichází z Bosoru, to jest v tìle!“ Usedl jsi jako
Bùh po pravici velebnosti Otcovy, seslav nám Ducha Svatého, aby
nás vedl a spasil duše naše.
Verš: Povznesl se Bùh s jásotem, Hospodin za zvuku rohu.
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1. nedìle po Padesátnici
Na litiji
Stichira chrámu a všem svatým (hlas 1.)

V jedné víøe s nimi konáme celosvìtovì památku všech svatých,
slavíce duchovní svátek všech od vìkù Bohu se zalíbivších: patriarchù úctyhodných, prorockého sboru, apoštolské ozdoby, muèednického shromádìní, postnické chlouby. Nebo prosí neustále, aby
darován byl svìtu pokoj a duším našim milost veliká.
Pojïte,

všichni vìrní, duchovnì oslavujme pøeslavnou památku
všech svatých – almy a hymny, písnìmi duchovními je vychvalujme. Køtitele Spasitele našeho, apoštoly, proroky a muèedníky, hierarchy, uèitele a ctihodné, askety a spravedlivce, i svatých en Boha
milující chór. Všechny s úctou velebíme a jednohlasnì voláme:
„Pøeblahý Kriste Boe náš, na jejich pøímluvy udìl pokoj církvím
svým, vítìzství daruj nad nepøáteli zbonému lidu pravoslavnému
a duším našim milost velikou.“

Pojïte, všichni, duchovnì se radovat z památky svatých. Nebo nadešel její den a pøináší nám rozhojnìní darù duchovních. Proto hlasem radostným s èistým svìdomím zvolejme: „Buï pozdraven, sbore
prorokù, jen jsi svìtu pøedpovídal pøíchod Kristùv a pøedvidìl jako
blízké, co bylo v dáli. Budi pozdraven chór apoštolù, pohany do sítí
jako ryby chytající a lidi jako rybáøi pro Krista lovící. Buï pozdraven, snìme muèedníkù, ze všech konèin zemì v jedné víøe shromádìný; pro tuto víru pøekonavše utrpení muk, za svùj vítìzný
zápas jste obdreli korunu dokonalosti. Buï pozdraven, medový úle
Otcù, kteøí tìla svá posty vysušili a svou askezí vášnì tìlesné umrtvili. Své mysli jste milováním Boha okøídlili a na nebe vzlétli. S andìly pøebýváte a rozkoše vìèné blaenosti poíváte. Ó, proroci,
apoštolé a muèedníci spolu s postníky, bez ustání proste Toho, jen
vás korunoval, aby vysvobozeni byli od nepøátel viditelných i neviditelných ti, kdo u víøe a s láskou stále konají úctyhodnou památku
vaši.“
Sláva… (Hlas 5.)

Scházíme se k dnešní slavnosti, vìrní, nebo prostøeno je pro nás
duchovní hodování a èíše tajemná naplnìná sladkým nektarem,
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utrpení stále pevní ve víøe. Ohnìm hmotným jste byli nelítostnì páleni, probodáváni, po jednotlivých kloubech vám byly odsekávány
údy; vše jste pøetrpìli naprosto neochvìjnì. Vidìli jste oèekávající
vás pokoj, nepomíjející vítìzné koruny a slávu Kristovu, k nìmu se
smìle modlíte za duše naše.

Povznesl ses ve slávì z hory Olivetské pøed uèedníky svými, Kriste

Ve všech konèinách zemì s vírou trpìli: apoštolé, muèedníci, boho-

Ubíral se Bùh vzhùru za hlaholu jásotu, Hospodin za zvuku rohu,

moudøí knìí, posvátný sbor úctyhodných en. Ty všechny svatými
písnìmi chvalme, jak se náleí, nebo oni, jsouce pozemšany, spojili
se s nebeským. A skrze utrpení pøišli blahodatí Kristovou tam, kde
není bolesti. Nyní nás osvìcujete jako záøící hvìzdy a smìle se pøimlouváte za duše naše.
Sláva… (Hlas tý)

Boský sbore muèedníkù, základe Církve, vrcholné zvìstování
evangelia! Svými skutky jste naplnili slova Spasitele, nebo jste zavøeli chøtán pekla, který se rozevøel proti Církvi. Øeka vaší krve
smetla jako povodeò obìtní úlitby modláøské. Tím, e jste obìtovali
své ivoty, naplnila se církev vìøícími. Beztìlesné mocnosti uasly
a vy s vítìznými korunami na hlavách pøed Bohem stojíte; neustále
se u Nìho pøimlouvejte za duše naše.

Boe, a usedl jsi napravo od Otce. Všechny jsi je naplnil Bostvím,
kdy jsi jim seslal Ducha Svatého, osvìcujícího, upevòujícího a posvìcujícího duše naše.
Sláva… I nyní… (Hlas 6.)

aby vzal s sebou do nebe padlý obraz Adamùv a aby seslal Ducha
Utìšitele k posvìcení duší našich.
Tropar po Otèenáši (hlas 4.)

Povznesl ses ve slávì, Kriste Boe náš, y radostí naplniv uèedníky
pøislíbením Svatého Ducha, ¡ jeho sestoupení jsi jim pøi poehnání
zvìstoval, y nebo ty jsi Syn Boí, Vykupitel svìta. ¡ (Tøikrát)
Poehnání chlebù
Není-li litije, pak tropar zpívat jen jednou.

I nyní… (První bohorodièen, tj. dogmatik, hlasu 8. Z oktoichu)

Král nebeský z lásky k èlovìku y zjevil se na zemi a il s lidmi. v Od
èisté Panny pøijal tìlo y a skrze ni mezi nás pøišel. v Vtìlený jediný
Bùh Syn jest dvojí pøirozenosti, y ne však dvojí osoby. v Hlásajíce ho
jako vpravdì dokonalého Boha i dokonalého èlovìka, y vyznáváme
Krista, Boha našeho. v Jeho pros, Matko vìènì panenská, y aby se
smiloval nad dušemi našimi.
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen dne: Hospodin kraluje… A ètení paremijí.

Ètení z knihy proroka Isaiáše.

Na liturgii
Antifony sváteèní. (Nápìv buï dle GS èi východní nápìv dle všednodenních
antifon. V notáøi je uveden antifonní nápìv dle GS.)
1. antifona (hlas 2.;  46)

Všechny národy tleskejte rukama, jásejte Bohu hlasem radostným!

1. verš:

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!
2. verš:

Isai 43,9—14

Nebo strašný je Hospodin Nejvyšší, Král veliký nad celou

zemí.

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.
Moudr 3,1—9

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!
3. verš: Pokoøil pøed námi pohany a všechna plemena srazil pod nohy

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

naše.
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

Moudr 5,15—24; 6,1—3
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4. verš:

Povznesl se Bùh s jásotem, Hospodin za zvuku rohu.

Sláva… I nyní…
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!
Malá ektenie
2. antifona (hlas 2.  47)

Veliký jest Hospodin a veškeré chvály hoden ve mìstì Boha
našeho, na Hoøe svaté jeho.

1. verš:

Synu Boí, jen jsi ve slávì vstoupil na nebe, spasi nás, zpívající
tobì: alleluja.

Severní svahy Siónské hory – to je mìsto Krále velikého.

Nedìle všech svatých

Synu Boí, jen jsi ve slávì vstoupil na nebe, spasi nás, zpívající
tobì: alleluja.

1. nedìle po Padesátnici

2. verš:

3. verš:

Známý je Bùh v pøíbytcích jeho, nebo ochraòuje mìsto své.

Synu Boí, jen jsi ve slávì vstoupil na nebe, spasi nás, zpívající
tobì: alleluja.
4. verš:

Králové pozemští se spolèili a shromádili se.

Sláva… I nyní…
»Jednorozený Synu…« (Jako v nedìli)
Malá ektenie
3. antifona (hlas 4.  48)
1. Slyšte to, všechny národy! Dávej pozor, kadý, kdo iješ na svìtì!
Tropar svátku (Povznesl ses ve slávì…)
2.

Dítka zemì, synové lidští, bohatí spolu s chudými!
Tropar svátku (Povznesl ses ve slávì…)

3.

V sobotu veèer na velké veèerní
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10
3 stichiry nedìlní, 3 východní (Anatoliovy), 4 všem svatým.
Stichiry nedìlní a východní se berou z oktoichu (z 8. hlasu).
Stichiry všem svatým:

Duchovní kazatelé výmluvní, uèedníci Spasitele, kteøí jste se pro
víru svou stali varhany Ducha! Rozeseti byli jste po všech konèinách
zemì, abyste svatým zvìstováním zasévali Pravoslaví. Tato setba
byla posvátnì obdìlávána blahodatí a vyrostla z ní vojska muèedníkù, kteøí v nejrùznìjších mukách, ranách, pøi probodání, rozsekání
i v ohni napodobili Kristovo uctívané utrpení a smìle se pøimlouvají
za duše naše.

Tropar svátku (Povznesl ses ve slávì…)

Planouce ohnìm lásky k Hospodinu, pohrdali svatí muèedníci
ohnìm muèitelù. Jako hnoucí uhlíky se rozohnili v Kristu a spálili
zpupnou nadutost klamu jako chrastí. Ucpali tlamy dravých šelem
moudrým vzýváním Boha, a kdy sklonili hlavy své pod meè, rozsekali tím všechna vojska nepøítele. V utrpení svém prolili øeky své
krve, a tím napojili církev, vírou ji naplòujíce.

Malý vchod

Zápasivše s dravými šelmami, stínáni meèem, rozdrásáni elenými

Ústa má pronesou moudrost, poznáním Boha pouèuji srdce své.
Tropar svátku (Povznesl ses ve slávì…)

Pøikloním ucho své k podobenství, v almu vyjevím hádanku
svou.
4.

Vznesl se Bùh s jásotem, Hospodin za zvuku rohu.
8

drápy a ostny; i po zbavení paí zùstali muèedníci ve všem tomto
41
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Alleluja (hlas 2.)

Tropar svátku (4. hlas)

Verš 1.: Smiluj se nade mnou, Boe, podle velikého milosrdenství své-

ho.
Verš 2.: Neodvrhuj mne od tváøe své a Ducha tvého Svatého neodnímej ode mne.

Povznesl ses ve slávì, Kriste Boe náš, y radostí naplniv uèedníky
pøislíbením Svatého Ducha, ¡ jeho sestoupení jsi jim pøi poehnání
zvìstoval, y nebo ty jsi Syn Boí, Vykupitel svìta. ¡
Sláva… I nyní…

Evangelium: Mat 18,10—20

Kondak svátku (6. hlas, stichirový)

Místo „Jest vpravdì dùstojno“ (jako vèera)

Apoštolé vidouce seslání Utìšitele, divili se, jak ve zpùsobì ohnivých jazykù Duch Svatý sestoupil.
Irmos (hlas 4.): Raduj se, Královno, matek i panen slávo! ádná sebeobratnìjší a výmluvnìjší ústa nedovedou o tobì vypravovati tak
krásnì, jak by se náleelo. A ádný rozum nedovede pochopiti tvoje
mateøství. Proto jednohlasnì oslavujeme tebe.
Ke svatému pøijímání ( 142,10)

Duch tvùj blahý povede mne do zemì spravedlnosti.

Vykonals vše, co bylo pro nás potøebné, y pozemské jsi sjednotil
s nebeským, ¡ ve slávì jsi vystoupil na nebe, y Kriste Boe. ¡
Nikterak se neoddìliv, y zùstal jsi pøi nás, ¡ volal jsi k tìm, kdo tì
milují: y „Já jsem s vámi, kdo tedy proti vám?“ ¡
Prokimen ( 56, 12 a 8)

Povznesi se, Boe, na nebesa! y A po celé zemi šíøí se sláva tvá!
Verš: Pøipraveno je srdce mé, Boe, posilnìno je srdce mé, zapìji
a zpívati budu ve slávì své.
Apoštol: Skutky 1,1—12

Alleluja. (Tøikrát)

Alleluja (hlas 2.)
Verš: Vznesl se Bùh s jásotem, Hospodin za zvuku rohu!
Verš: Všechny národy tleskejte rukama, jásejte Bohu hlasem radost-

ným!
Evangelium: Lukáš 24,36—53
Místo »Jest vpravdì dùstojno«:

Velebi, duše má, Krista ivotodárce, ze zemì na nebe vystoupivšího.
A hned irmos: Panno, Matko Boí, ty jsi nevypravitelnì v èase porodila

Toho, jen je mimo èas, co je nepochopitelné rozumu lidskému a nevysvìtlitelné lidskou øeèí. Tebe my vìøící jednomyslnì velebíme.
Ke svatému pøijímání

Vznesl se Bùh s jásotem, Hospodin za zvuku rohu. Alleluja. (3×)
(Zpìv rozšíøeného znìní: GS 632/505)
Místo »Vidìli jsme svìtlo pravé« je mono dle místní tradice zpívat tropar
Nanebevstoupení: „Povznesl ses ve slávì…“
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Nedìle svatých Otcù prvního
všeobecného snìmu
7. nedìle popaschální
I. všeobecný snìm se konal v roce 325
v mìstì Nikáji za panování císaøe sv.
Konstantina Velikého, který zastavil
pronásledování køesanù a køesanskou
víru zrovnoprávnil s ostatními náboenstvími Øímského impéria. Tento snìm
øešil hlavnì otázku falešného uèení alexandrijského knìze Ária, který odmítal
Boství a pøedvìèné rození druhé Osoby
Svaté Trojice, Boího Syna. Ários nerozmnì hlásal, e Jeíš Kristus není vìèný
a není to Bùh, ale jen nejdokonalejší
Boí výtvor. Snìm zavrhl Áriovu herezi
a formuloval dogma pravící, e Syn Boí
je pravý Bùh, zrozený z Otce pøede všemi vìky a je stejnì vìèný jako Bùh Otec;
je nestvoøený a jednobytný s Bohem Otcem. Tak to od tìch dob vyznáváme v posvátném textu Symbolu víry.

Den Svatého Ducha
Svatodušní pondìlí
Na liturgii
Blahoslavenství

Velemoudrost. Povznesme se! Povstaò, Hospodine,
ve své moci. Budeme zpìvem oslavovat sílu tvou!

Knìz na vchodu:

Blahosloven jsi, Kriste Boe náš, y jen jsi
rybáøe uèinil moudrými, seslav jim Ducha Svatého, ¡
a jimi ulovil jsi veškerý svìt. y Lidumile, sláva tobì! ¡
Svatodušní tropar (hlas 8.):

V sobotu na velké veèerní
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10
3 nedìlní, 3 Nanebevstoupení a 4 Otcùm
Stichiry nedìlní (z hlasu 6.) se berou z oktoichu. Stichiry Nanebevstoupení
se berou z triodu (viz výše sluba svátku Nanebevstoupení Pánì).
Stichiry Otcùm (hlas 6.):

Z lùna pøed jitøenkou zrodil ses z Otce bez matky pøede všemi vìky.
Jene Árius tì povaoval za jednoho z tvorù a nikoliv za oslavovaného Boha. Drze a hloupì tím zahrnul tebe, Stvoøitele, mezi ostatní
stvoøení, a tím jen hotovil sebe, aby hoøel v ohni vìèném. Avšak
snìm, jen se v Nikáji shromádil, vyhlásil, e jsi, Pane, Syn Boí,
na téme trùnì s Otcem a Duchem.
10

Sláva… I nyní…
Kondak (hlas 8., stichirový): Kdy sestoupil Nejvyšší a lidem zmátl jazyky, y rozdìlil národy. ¡ Kdy však apoštoly podìlil jazyky ohnivými, y povolal všechny ke sjednocení. ¡ Oslavujme tedy jedním
hlasem y Nejsvìtìjšího Ducha. ¡
Trojsvatá píseò:

Svatý Boe, svatý Silný…

Prokimen: Spasi, Boe, lid svùj; y a poehnej dìdictví svému.
Verš: K tobì, Hospodine, volám: Boe mùj, neodmlèuj se mi!
Apoštol: Efez 5,9—19
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7. nedìle popaschální

Nedìle Padesátnice

Na otázku: „Spasiteli, kdo roztrhal øízu tvou?“ — Jsi, Kriste, odvìtil:

Tropar svátku (hlas 8.)

Blahosloven jsi, Kriste Boe náš, v jen jsi rybáøe uèinil moudrými, seslav jim Ducha Svatého, ¡
a jimi ulovil jsi veškerý svìt. v Lidumile, sláva tobì! ¡
Velemoudrost!
Poehnej!
Poehnán jest Kristus…
Upevni, Boe, svatou pravoslavnou víru…
Pøesvatá Bohorodice, spasi nás.
Tebe nad cherubíny…
Sláva tobì, Kriste…
Sláva… I nyní… Hospodi, pomiluj (tøikrát). Poehnej.
Propuštìní:

Jen z Otcovy a Boí náruèe vyšel, poníil se a s nebe na zemi sestoupil, pøijav celou naši lidskou pøirozenost, aby ji zboštil, a poté
na nebe opìt vystoupil a usedl po pravici Boha a Otce, naèe Boského a Svatého, jednobytného, spoluvìèného Ducha, stejné moci i stejné slávy, seslal na svaté své uèedníky a apoštoly, èím je osvítil
a skrze nì pak celý svìt, Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté a neposkvrnìné svaté Matky své, svatých, slavných a všechvalných, Boha hlásajících a duchonosných apoštolù i všech
svatých, nech smiluje se nad námi a spasí nás jako Blahý a Lidumil.
Amen.

„Árius, který roztíná princip Trojice tøí Osob stejné úcty, aby je od
sebe odtrhoval.“ On odmítl povaovat tebe, Pána Jeíše, za jednoho
z Trojice. Byl to on, kdo nauèil Nestoria nenazývat Matku tvou Bohorodicí. Avšak snìm, jen se v Nikáji shromádil, vyhlásil, e jsi,
Pane, Syn Boí, na téme trùnì s Otcem a Duchem.

Ze srázu høíchu se zøítil Árius, oèi pevnì zavøené, aby nevidìl nenávidìné svìtlo. Stal se druhým Jidášem svými zpùsoby i obraznì,
nebo pøipodobnil se tomu, kdo se obìsil a jemu po pádu vyhøezly
útroby. Nechal se toti zardousit svou smrtící herezí jako oprátkou
a Boským zúètováním byl jako onen sluebník neuiteèný donucen
odevzdat všechny høivny, které mìl, ba, i samotnou duši svou. Avšak
snìm, jen se v Nikáji shromádil, vyhlásil, e jsi, Pane, Syn Boí,
na téme trùnì s Otcem a Duchem.

Árius blázen roztínal jediné panovaní pøesvaté Trojice do tøí rùzných, odlišných a nesourodných bytostí. Proto shromádìní peèliví
bohonosní Otcové, rozhorlivše se ohnivì jako Eliáš Thesbitský, uèinili, jak jim Duch Svatý oznámil, a duchovním meèem skolili rouhaèe, který hlásal takové hanebné uèení.
Sláva… (Hlas 6.)

Chvalme dnes bohonosné Otce, tajemné varhany Svatého Ducha,
kteøí v Církvi zapìli harmonickou píseò pravoslavného bohosloví,
hlásajíce Trojici Jedinou, nepromìnnou ve své podstatì i ve svém
Boství. Porazivše Ária, stali se obránci pravoslavných a pøimlouvají se u Pána neustále, aby se smiloval nad dušemi našimi.
I nyní… (Bohorodièen. Dogmatik z oktoichu z hlasu 6.)

Kdo by nevelebil tebe, pøesvatá Panno, y kdo by neoslavoval pøeèistého porodu tvého? v Sám jednorozený Syn, vyzáøivší pøed všemi
vìky z Otce, y vzešel z tebe, Èistá, vtìliv se nevýstinì. v Jest Bohem podle své pøirozenosti, y i pøirozenost lidskou pøijal kvùli
nám; v nerozdìluje se ve dvì osoby, y ale vyznáván je ve dvou nesplývajících spojených pøirozenostech. v Toho pros, Èistá, Nejblahoslovenìjší, y aby se smiloval nad dušemi našimi.
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen dne.
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Veèerní se sklánìním kolen

Nedìle svatých Otcù prvního všeobecného snìmu
Paremije (pravoslavný èeský pøeklad viz Minea svátková – 11. øíjen)

Ètení z knihy Stvoøení.
(Genesis 14,14—20)

Ètení z páté knihy Mojíšovy.
(Deut 1,8—11, 15—17)

hodati Boí. Kdeto my, kteøí jsme pozváni z pohanù, uèinìni jsme
hodnými svìtla Boího, upevnìni byvše kázáním apoštolù ohlašujících slávu Boha, dobrodince všech. S nimi sklánìjme srdce i kolena,
Svatému Duchu u víøe se klanìjíce, upevnìni Spasitelem duší našich.
Verš: Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Ètení z páté knihy Mojíšovy.

Nyní Utìšitel, Duch Svatý vylit byl na kadé tìlo, poèínaje od apoš-

(Deut 10,14—18, 20—21)

Stichiry na litiji
Stichira chrámu a poté stichira Nanebevstoupení:

Vystoupiv na nebesa, odkud jsi pøed tím sestoupil, Pane, neponechávej nás osiøelými. Nech pøijde tvùj Duch, pøinášející pokoj svìtu. Uka synùm lidským díla moci své, Pane, Lidumile.

tolù, a pøes nì pøechází Jeho blahoda na všechny vìrné, kteøí se
k nim pøipojili. Potvrzuje tak své mocné sestoupení v podobì ohnì,
kdy uèedníky podìlil jazyky, aby v písních opìvovali Hospodina,
a ke slávì Boí. Proèe my, jejich mysl je v srdci osvìcována a ve
víøe jsme upevnìni Svatým Duchem, modleme se za spásu duší našich.
Verš: Neodvrhuj mne od tváøe své a Ducha tvého Svatého neodnímej ode

mne.

Sláva… (Hlas 3.)

Svatí Otcové, prosluli jste jako strácové tradic apoštolských, nebo
jste pravoslavnì vyloili jednobytnost Svaté Trojice a snìmovnì zavrhli rouhání Áriovo. Spolu s ním jste usvìdèili i duchoborce Makedonia, odsoudili Nestoria, Eutychia a Dioskora; Sabellia i Severia
(Akefalistu). Modlíme se k vám my, je jsme vysvobozeni byli z jejich
klamù, abyste nám vyprosili zachování neposkvrnìného ivota ve
víøe.
I nyní… (Z Nanebevstoupení; hlas 6.)

Pane, naplniv tajemný zámìr svùj, pøivedl jsi uèedníky své na horu
Olivovou. Zde ses povznesl pøed nimi, a hle, prošel jsi klenbou nebeskou. Kvùli mnì stal ses chudým jako já, a nyní jsi vystoupil na
místo, které jsi neopustil. Sešli nám pøesvatého svého Ducha k osvícení duší našich.
Stichiry na stichovnì
Nedìlní (z oktoichu, hlas 6.)

Vzkøíšení tvé, Kriste Spasiteli …
Hospodin kraluje …
Vrata mìdìná …
12

Nyní

odìni jsou apoštolé shùry mocí Kristovou, nebo obnovil je
Utìšitel, jeho pøítomnost v èlovìku se tímto obnovila skrze tajemnou obnovu mysli a poznání Boha. Hlásajíce jej cizími jazyky, hlasitou øeèí kázali Boha dobrodince všech a vyhlásili uctívání vìèné
Boí pøirozenosti – prosté, leè jsoucí ve tøech Osobách. Proto osvíceni byvše apoštolským uèením, klaníme se Otci, se Synem i Duchem,
prosíce za spásu duší našich.
Sláva… I nyní… (Hlas 8.)

Pojïte, lidé, pokloòme se Boství ve tøech Osobách – Synu v Otci, se
Svatým Duchem. Nebo Otec mimo èas zrodil Syna stejnì vìèného
a spolutrùnícího jako On. I Duch Svatý je z Otce, a se Synem je oslavován. Jediná Moc, Jediná Bytnost, Jediné Boství. Jemu se klanìjíce, všichni hlásáme: „Svatý Boe, jen jsi vše stvoøil skrze Syna pøi
spolupùsobení Svatého Ducha! Svatý Silný, skrze nìho jsme poznali Otce a Duch Svatý pøišel do svìta! Svatý Nesmrtelný, Utìšiteli – Duchu, jen z Otce vycházíš a v Synu spoèíváš! Trojice Svatá,
sláva tobì!
Nyní propouštíš…
Trisagion a po Otèenáš
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milnosti pøi strašném a hrozném pøíchodu tvém, a uèiò nás hodnými království svého.
Pøipojuje se ještì modlitba tato:

Sláva… (Svatým Otcùm; hlas 4.)

Boe veliký a nejvyšší, jediný, který máš nesmrtelnost! Boe, pøebývající ve svìtle nepøístupném, jen jsi všechno stvoøení moudøe
uèinil, oddìliv svìtlo od tmy, slunce jsi ustanovil, aby vládlo ve dne,
mìsíc pak a hvìzdy, aby vládly v noci. Uèiò hodnými nás høíšné i v
tuto hodinu stanout s vyznáním pøed tváøí tvou a pøinášet tobì
slubu veèerní. Ty sám, lidumilný Pane, veï modlitbu naši, aby se
vznášela k tobì jako kadidlo, a pøijmi ji jako vùni pøíjemnou. Dej
nám, a pøítomný veèer a nadcházející noc jsou pokojny, odìj nás ve
zbroj svìtla, vysvoboï nás od hrùzy noèní a od veškerého nebezpeèí,
je se plíí v temnotì. Daruj nám spánek, jen nám dáváš, aby se obnovily ochablé síly naše. Nech spíme vzdáleni všech ïábelských
pøeludù. Ano, Vládce všech, dárce blah, dej abychom na loích
svých s lítostí v noci vzpomínali na jméno tvé a osvíceni jsouce rozmýšlením o pøikázání tvých, povstali s radostí v duši ke slavosloví
dobroty tvé, pøedkládajíce tvému milosrdenství prosby a modlitby
za høíchy své a za všechny lidi tvé, je na pøímluvy pøesvaté Bohorodice navštiv milostí svou.
Diákon závìr ektenie: Zastaò se nás, spasi náš, smiluj se nad námi a za-

chovej nás, Boe, blahodatí svou.
Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami
sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Knìz – ohlas: Nebo ty jsi pokoj pro duše i tìla naše, a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Pak diákon zaèíná prosebnou ektenii:

Chtìje nás pozdvihnout …
Ukøiován dle vlastní vùle …

Vykonejme veèerní modlitbu

naši k Hospodinu…
A dále obvyklý postup veèerní.

Shromádily

se dnes sbory pravoslavných køesanù, aby s vírou
a zboností oslavily kadoroèní modlitební památku bohonosných
Otcù, kteøí se sešli z celého svìta ve slavném mìstì Nikáji. Nebo
oni svým zboným myšlením smetli bezbonou nauku ve zlu úporného Ária a snìmovnì ho vyhnali ze všeobecné Církve. Všechny pak
nauèili zøetelnì vyznávati Syna Boího, jednobytného a spoluvìèného s Otcem, jsoucího pøede všemi vìky, vyloivše to zevrubnì, peèlivì a zbonì v Symbolu víry. Proto i my, následujíce jejich boské
uèení, pøesnì vìøíme a slouíme Otci a spolu s ním i Synu a nejsvìtìjšímu Duchu, tøem Osobám v jednom Boství, Trojici jednobytné.
I nyní… (Svátku Nanebevstoupení; hlas tý)

Pane, tajemství od vìkù skryté pøed všemi pokoleními jsi naplnil
jako blahý, kdy jsi pøišel s uèedníky na horu Olivetskou, vzav s sebou i tu, která porodila tebe, Tvùrce a Stvoøitele všech. Jí toti pøi
oslavení Tìla tvého více ne ostatním pøíslušelo, aby naplnìna byla
rozkoší nejvìtší radosti, vdy právì ji jako Matku tvou více ne kohokoliv jiného muèilo tvé utrpení na Køíi. I my se k ní pøipojujeme
a oslavujeme velikou milost tvou, která se pøi Nanebevstoupení
tvém, Vládce, nad námi stala.
Tropary po Otèenáši
Nedìlní z oktoichu z hlasu 6.

Na hrobì tvém zjevily se mocnosti andìlské, y a hlídaèi strnuli, y
i stála Maria u hrobu, y hledajíc pøeèisté tìlo tvé. v Zajal jsi peklo, y
neutrpìv od nìho, y potkal jsi Pannu, ivotodárce. y Vstavší z mrtvých Pane, sláva tobì!
Sláva… (Tropar svatých Otcùm; hlas 8.)

Po modlitbì sklánìní hlav následují:

Nade vše proslaven jsi, Kriste Boe náš, y jen jsi na zemi naše Otce

Stichiry na stichovnì (hlas 3.)

jako svìtla postavil, ¡ a jimi jsi nás všechny o pravé víøe pouèil. y
Mnohomilosrdný, sláva tobì! ¡

Jazyky se dnes staly zjevným znamením pro všechny. idé, z nich
Kristus tìlesnì pocházel, upadli do nemoci nevíry a odpadli od bla36

I nyní… (Tropar Nanebevstoupení; hlas 4.)
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a upokojení navìky! Vzdáváme ti díky za vše: za to, e jsme pøišli na
tento svìt, i za to, e jej opouštíme, èím je posilována naše nadìje
na tvé neklamnì zaslíbené vzkøíšení a nehynoucí ivot, jim jsme
zasnoubeni a budeme se z nich radovat pøi budoucím druhém pøíchodu tvém. Nebo jsi pùvodcem našeho vzkøíšení i neúplatným a lidumilným soudcem všech, kteøí zde ili, jakoto Vládce a Pán
odplaty, jen se stal podobný nám. Dle své krajní blahosklonnosti jsi
pøijal lidské tìlo a krev i naše utrpení, ani sám by ses provinil. Ze
svého milosrdenství a slitovnosti svolil jsi dobrovolnì okusit muka.
A byv zkoušen, kdy jsi trpìl, stal ses zaslíbeným pomocníkem nám,
kteøí jsme zkoušeni, èím nás všechny spolu se sebou pøivádíš tam,
kde není bolesti.

Boe náš, y radostí naplniv
uèedníky pøislíbením Svatého Ducha, ¡ Jeho sestoupení jsi jim pøi poehnání
zvìstoval, y nebo ty jsi Syn
Boí, Vykupitel svìta. ¡

Na liturgii
Blahoslavenství
Tropary pøi malém vchodu
Nedìlní z oktoichu, hlas 6.

Na

Pøijmi tedy, ó Vládce, prosby a modlitby naše, a upokoj všechny otce
a matky, bratry a sestry a dìti i ostatní pøíbuzné a spolurodáky
kadého z nás, a všechny duše døíve zesnulých v nadìji na vzkøíšení
i ivot vìèný. Duše jejich po jménech zapiš v knihu ivota, umísti je
do náruèe Abrahama, Izáka a Jákoba, pøiveï je do zemì ivých, do
království nebeského, do ráje rozkoše; svìtlí andìlé nech je všechny
uvedou do svatých pøíbytkù tvých. Spolu s nimi pozdvihni z hrobù
i naše tìla v den, jen jsi urèil, dle svatých a neklamných zaslíbení
svých.

hrobì tvém zjevily se
mocnosti andìlské, y a hlídaèi strnuli, y i stála Maria
u hrobu, y hledajíc pøeèisté
tìlo tvé. ¡ Zajal jsi peklo, y
neutrpìv od nìho, y potkal jsi
Pannu, ivotodárce. y Vstavší
z mrtvých Pane, sláva tobì!
¡
Tropar Nanebevstoupení (hlas 4.)

Povznesl ses ve slávì, Kriste Boe náš, y radostí naplniv uèedníky
pøislíbením Svatého Ducha, ¡ Jeho sestoupení jsi jim pøi poehnání zvìstoval, y nebo ty jsi Syn Boí, Vykupitel svìta. ¡
Tropar svatých Otcùm (hlas 8.)

Nade vše proslaven jsi, Kriste Boe náš, y jen jsi na zemi naše Otce
jako svìtla postavil, ¡ a jimi jsi nás všechny o pravé víøe pouèil. y
Mnohomilosrdný, sláva tobì! ¡
Sláva… Kondak Otcùm (8. hlas, stichirový)

Slova apoštolù a dogmata Otcù y zapeèetily jedinou víru Církve, ¡ která jsouc odìna rouchem pravdy y utkaným z bohosloví shùry, ¡
správnì vykládá a slaví y veliké tajemství zbonosti. ¡
14

To pøece není smrt pro sluebníky tvé, Pane, kdy opouštíme tìlo
a jdeme k tobì, Bohu našemu; je to pouhé pøesídlení z místa tíe
a bolu tam, kde je dobøe, pøíjemnì a krásnì, kde vládne pokoj a radost. Jestli èímkoliv jsme se prohøešili pøed tebou, budi milostiv
nám i jim, nebo nikdo není èist pøed tebou a bez poskvrny, i kdyby
pouze jediný den trval ivot jeho. Jedinì Pán náš Jeíš Kristus je
tím, kdo kdy il na zemi prost høíchu. V tomto Spasiteli máme
všichni nadìji dosáhnout milosti a odpuštìní høíchù svých. Proto
jako blahý a lidumilný Bùh nám i jim ulehèi, odpus a promiò høíšné pády, úmyslné i neúmyslné, jich jsme se vìdomì i nevìdomì dopustili, høíchy zjevné i skryté, páchané skutkem, v myšlenkách èi
slovy nebo celým zpùsobem ivota našeho i kadým pohnutím tìla
i duše. Tìm, kteøí ji skonali, daruj svobodu a lehkost; nám, kteøí
jsme ještì zde, poehnej a dopøej dobrý a pokojný konec, a stejnì tak
i všemu budoucímu lidu tvému. Otevøi nám náruè své milosti a lidu35
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zapotøebí, a k uitku øídíš vìci budoucí. Ty, kteøí jsou ochromeni
ihadlem smrti, povzbuzuješ nadìjí na vzkøíšení!
Vládce všeho, Boe, Spasiteli náš, nadìje všech konèin zemì i tìch,
kteøí jsou daleko na moøi! Ty sám jsi nám v tento poslední, veliký
a spásonosný den padesátidenního svátku zjevil tajemství svaté,
jednobytné a spoluvìèné, nerozdílné a neslité Trojice; seslal jsi
a zjevil Svatého a ivotodárného Ducha svého, který se v podobì ohnivých jazykù vylil na svaté tvé apoštoly, èím jsi je uèinil zvìstovateli zboné víry naší, vyznavaèi a hlasateli pravého bohosloví.
V tento koneèný a spásonosný den svátku jsi svolil pøijmout prosby
za smilování nad tìmi, kdo jsou dreni v podsvìtí. Dáváš nám tím
velikou nadìji, e uvìznìným zesnulým bude seslána úleva od
souení poskvrnami, které na nich ulpìly a zadrují je tam, a e sestoupí k nim tvoje útìcha. Vyslyš nás, poníené a potøebující soucitu
tvého, a upokoj duše sluebníkù svých, døíve zesnulých, v místì
svìtla, v místì hojnosti, v místì potìchy a odpoèinutí, které vzdáleno jest všech bolestí, zármutku a lkaní. Duchy jejich uveï tam, kde
spravedliví pøebývají, uèiò je hodnými pokoje a úlevy. Nebo mrtví
nebudou chváliti tebe, Hospodine, a ti, kteøí jsou v podsvìtí, neosmìlí se pøinášet ti svá vyznání; avšak my iví dobroøeèíme tobì,
prosíme tì a pøinášíme ti modlitby a obìti za oèištìní duší jejich.
Pøipojuje se modlitba tato (mono vstát):

Boe veliký a vìèný, svatý a lidumilný, uèiò nás hodnými v tuto hodinu stát pøed nepøístupnou slávou tvou, abychom opìvovali a chválili divy tvé. Oèisti nás, nehodné sluebníky své, a udìl nám
blahoda pøinášet tobì se srdcem zkroušeným a bez povýšenosti
trojsvaté slavosloví a díkùèinìní za veliké dary tvé, je jsi nám udìlil
a stále nám udìluješ. Pamatuj, Pane, na nemohoucnost naši a nezahubi nás s nepravostmi našimi, leè nakládej s námi poníenými dle
veliké své milosti, abychom unikli tmì høíchu a chodili ve dni spravedlnosti; a obléknuvše se ve zbroj svìtla, zùstali jsme nezranìni jakýmkoliv úkladem od zlého a smìle za vše oslavili tebe, jediného
pravého a lidumilného Boha.

I nyní… Kondak Nanebevstoupení (6. hlas, stichirový)

Vykonals vše, co bylo pro nás potøebné, y pozemské jsi sjednotil
s nebeským, ¡ ve slávì jsi vystoupil na nebe, y Kriste Boe. ¡
Nikterak se neoddìliv, y zùstal jsi pøi nás, ¡ volal jsi k tìm, kdo tì
milují: y „Já jsem s vámi, kdo tedy proti vám?“ ¡
Prokimen (hlas 4.; jako prokimen je píseò otcù: Dan 3,26—27)

Blahosloven jsi, Hospodine, Boe Otcù našich, y chváleno a oslavováno jest jméno tvoje na vìky!
Verš: Nebo spravedlivý jsi ve všem, co jsi s námi uèinil.
Apoštol: Skutky 20,16—18 pol.; 28—36
Alleluja ( 49,1 a 5)

Bùh bohù, Hospodin promluvil a vyzval celou zemi od východu slunce a na západ.
Verš 2.: Shromádìte pro Nìho svaté Jeho, kteøí s ním smlouvu uzavøeli pøinášením obìtí.

Verš 1.:

Evangelium: Jan 17,1—13
Zpìv ke svatému pøijímání

Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech. ( 148,1)
Plesejte, spravedliví, Hospodinu, náleí se lidem upøímným, aby jej
chválili. ( 32,1)
Alleluja (tøikrát).

Vskutku nesmírné je pøec tajemství tvé, Vládce všech a Stvoøiteli, –
jak doèasný rozpad stvoøení tvých, tak poté jejich opìtné zbudování
34
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Veèerní se sklánìním kolen
Vìøící: Amen.
almista pokraèuje v postupu veèení:

Dej, Hospodine, abychom veèer

tento bez høíchu strávili…
Diákon: Opìt a opìt, sklonivše kolena svá, k Hospodinu modleme se.

Trojická sobota
Zádušní
Konáme památku všech zesnulých pravoslavných
køesanù, otcù a bratøí našich ze všech dob.

V pátek na velké veèerní
Po úvodním almu

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 6
3 muèedníkùm (z oktoichu, hlas 6.) a 3 z triodu. (Vše je zde.)
Hlas 6.

Muèedníci tvoji se tì nezøekli, Pane, ani neodstoupili od pøikázání
tvých. Na jejich pøímluvy smiluj se nad námi.

Vykonavše

muèednické svìdectví o tobì, Pane, pøetrpìli veliká
muka, jejich zastoupením a pøímluvami, Pane, nás všechny ochraòuj.

Vítìzní muèedníci, obèané nebes, na zemi zápasili, mnohá utrpení
snášeli a obdreli korunu dokonalosti na nebi. Ké orodují za duše
naše.
Hlas 8.

Všech, od dávných vìkù zemøelých, dnes dle jmen konáme památku. Na všechny, ve všech dobách zbonì ijící, vzpomínejme, vìrní!
Opìvujme Pána a Spasitele, vyprošujíce jim horlivì dobré zodpovídání se na soudu tohoto Boha našeho. A pøijde soudit celou zemi,
16

Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)
Knìz ète nahlas tøetí modlitbu (podobnì jako pøed tím):

Prameni stále vyvìrající, ivý a osvìcující, tvùrèí moci spoluvìèná
s Otcem! Ty, jen jsi dílo spásy lidské výbornì uèinil, Kriste Boe
náš, zlámal jsi neroztrhnutelná pouta smrti a závory podsvìtí,
a pøemohl jsi všechno mnoství zlých duchù, kdy jsi sám sebe pøivedl jako neposkvrnìnou oveèku k zabití, abys dal jako obì své pøeèisté tìlo ádným høíchem nedotèené a nedostupné nièemu
neèistému. Tímto strašným a nevylíèitelným úkonem posvátným jsi
nám vìèný ivot daroval. Do podsvìtí jsi sestoupil a zlámal vìèné závory; tìm pak, kteøí tam ve tmì sedìli, jsi cestu východu odtud ukázal. Pùvodce zla, dávného hada v hlubinách jsi bohomoudøe na
návnadu ulovil a okovy temnoty jsi jej v pekelné jeho propasti spoutal a svou neomezenì mohutnou silou uvìznil jej v ohni neuhasitelném a ve tmì vnìjší.
Vìhlasná Moudrosti Otcova, ukazuješ se jako veliká pomoc tìm,
kdo jsou zkoušeni útoky, a osvìcuješ ty, kdo sedí ve tmì stínu smrti. Pane vìènì jsoucí slávy, Otce nejvyššího milovaný Synu, vìèné
Svìtlo z vìèného Svìtla, Slunce spravedlnosti, vyslyš nás, modlící se
k tobì, a upokoj duše sluebníkù svých, døíve zesnulých otcù i bratøí
našich a dalších tìlesných našich pøíbuzných i všech, kteøí jsou ve
víøe tvými, na nì nyní vzpomínáme. Nebo tvá jest vláda nad veškerenstvem a v ruce své tøímáš všechny konèiny zemì.
Vládce všemohoucí, Boe otcù a Pane milosti! Uèiniteli rodu smrtelných i nesmrtelných a veškeré pøirozenosti lidské, je se zbuduje
a pak se zase rozpadá. Pane nad ivotem i smrtí, nad pobýváním zde
i nad odchodem jinam, jen vymìøuješ ijícím jejich léta a urèuješ
èas smrti; pøivádíš do podsvìtí a opìt vyvádíš odtud, spoutáváš nemocí a svou vládou osvobozuješ od ní, strojíš vše pøítomné zde, jak je
33
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Vládce, e zaèkoliv budeme prosit ve jménu tvém, zajisté obdríme
od Otce tvého, Boha spoluvìèného. Proèe i já høíšný v den sestoupení Svatého Ducha tvého uprošuji tvou dobrotu: „Udìl mi, oè prosím
ke spáse!“ Ano, Pane, štìdrý dobrodinèe, ty jsi blahý dárce všeho
dobrého, jeliko v hojnosti dáváš, oè prosíme. Ze svého soucitu a milostivosti pøijal jsi bezhøíšnì úèast na tìlesnosti naší a skláníš se
láskyplnì k tìm, kteøí sklonili svá kolena pøed tebou, jeto stal ses
obìtí smírnou oèišující høíchy naše.
Udìl tedy, Pane, lidem svým slitování svá; slyš nás v nebi svém svatém; posvì nás mocí spásné pravice své; ukryj nás pod krovem køídel svých. Ké nepøehlédneš díla rukou svých! Pøed tebou jediným
jsme zhøešili, avšak takté tobì jedinému slouíme. Neumíme uctívat boha cizího, Vládce, ani vztahovat ruce k bohu jinému. Odpus
nám prohøešky a pøijmi naše modlitby na kolenou; podej nám všem
ruku pomocnou; pøijmi modlitbu nás všech jako pøíjemnou vùni kadidla, stoupající k pøeblahému královskému trùnu tvému.
Pøipojuje se i modlitba tato (mono vstát):

Hospodine, Hospodine, vysvobozující nás od kadé støely létající ve
dne, zbav nás i všeho, co se plíí ve tmì. Pøijmi veèerní obì –
pozdviení rukou našich. Uèiò nás hodnými, abychom vládou noci
prošli bez poskvrny a bez zkoušky od zlých. Vysvoboï nás od všeliké
bouøe, zmatení a úzkosti, je k nám od ïábla pøicházejí. Duším našim daruj lítost a myšlenkám starostlivost o zodpovídání se na
strašném a spravedlivém soudu tvém. Bázní pøed tebou ukøiuj tìla
naše a umrtvi pozemské údy naše, abychom se i v tišinì spánku
osvìcovali zøením soudù tvých. Vzdal od nás jakékoliv nepøístojné
sny a škodlivé ádosti. A pozdvihni nás v èas modlitby upevnìné ve
víøe a úspìšné v plnìní pøikázání tvých.
Diákon závìr ektenie: Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami
sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Knìz – ohlas: Zalíbením a dobrotou jednorozeného Syna svého, s ním
blahosloven jsi, s pøesvatým, blahým a oivujícím Duchem svým, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.
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aby obdreli radostné stání po jeho pravici spolu se spravedlivými,
získali svìtlý údìl mezi svatými a hodnými se stali nebeského jeho
království.

Krví svou, Spasiteli, lidi jsi vykoupil, smrtí svou jsi nás od hoøkosti
smrti vysvobodil a ivot vìèný jsi nám udìlil svým vzkøíšením. Upokoj, Pane, všechny, je skonali ve zbonosti — a v pouštích èi ve
mìstech, buï na moøi nebo na zemi èi na jakémkoliv místì; všechny
krále, knìze, archijereje, monachy i svìtské køesany veškerého stáøí i všelikého pùvodu. Uèiò je hodnými nebeského království svého.

Pro zmrtvýchvstání tvé, Kriste, nevládne u smrt nad zesnulými
ve zbonosti. Proèe vroucnì prosíme: „Upokoj v palácích svých
a náruèi Abrahámovì sluebníky své — od Adama a do souèasnosti
— všechny, kteøí ti upøímnì slouili, otce i bratry naše, pøátele spolu s pøíbuznými a kadého èlovìka, který ti za ivota svého vìrnì
slouil. Všechny, kteøí se k tobì odebrali rùznými zpùsoby a jakýmikoliv cestami, Boe, uèiò hodnými nebeského království svého.“
»Sláva…« (Hlas 8.) (Zádušní stichira od sv. Jana Damašského)

Pláèi a naøíkám, kdy myslím na smrt a vidím, jak k obrazu
Boímu stvoøená krása naše leí ve hrobech jako znièený obraz, pøipravená o slávu a nemající podoby. Ó, jak divná je to vìc? Jaké tajemství stalo se s námi? Jak podlehli jsme rozpadu? Jak smrt si nás
podmanila? Zajisté, jako psáno jest, dìje se tak na pokyn Boha, jen
zesnulým udìluje odpoèinutí.
I nyní… (Bohorodièen. Dogmatik konèícího 6. hlasu z oktoichu.)

Kdo by nevelebil tebe, pøesvatá Panno, y kdo by neoslavoval pøeèistého porodu tvého? v Sám jednorozený Syn, vyzáøivší pøed všemi
vìky z Otce, y vzešel z tebe, Èistá, vtìliv se nevýstinì. v Jest Bohem podle své pøirozenosti, y i pøirozenost lidskou pøijal kvùli
nám; v nerozdìluje se ve dvì osoby, y ale vyznáván je ve dvou nesplývajících spojených pøirozenostech. v Toho pros, Èistá, Nejblahoslovenìjší, y aby se smiloval nad dušemi našimi.
Vchod s kadidlem. Svìtlo tiché.
Místo prokimenu se zpívá zádušní: „Alleluja“ (8. hlas) s dvìma verši.
(Srovn.  64,5; 44,18)
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Alleluja. (Tøikrát)
Verš 1.:
Verš 2.:

Veèerní se sklánìním kolen
Pak diákon:

Blahoslavení jsou ti, je vyvolil a pøijal Pán.
Památka jejich pøecházeti bude z pokolení na pokolení.

Opìt a opìt, sklonivše kolena svá, k Hospodinu modle-

me se.
Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Stichiry na stichovnì (hlas 6.)

Všichni pokleknou.

Muèednièen

Knìz ète nahlas druhou modlitbu (podobnì jako èetl první):

Køí

tvùj, Pane, stal se muèedníkùm zbraní nepøemoitelnou,
nebo aè vidìli pøed sebou smrt, pøesto hledìli dále dopøedu na ivot
budoucí, byvše posilováni doufáním v tebe. Na jejich pøímluvy smiluj se nad námi!
Verš: Duše jejich v blaenosti spoèinou.

Mne, který jsem stvoøení rukou tvých, Spasiteli, poctil jsi obrazem
svým, kdy jsi tím, co je hmotné a viditelné, ztvárnil podobu neviditelné duchovní bytosti. Mne jsi uèinil úèastným tohoto díla, ó Boí
Slovo, a ustanovil k panování nad stvoøeními pozemskými, pøedav
je pod plnou vládu mou. Proèe, Spasiteli, upokoj sluebníky své
v radosti ivých a v pøíbytcích spravedlivých.
Zesnulým:
Verš: Blahoslavení jsou ti, je vyvolil a pøijal Pán.

Abys mi udìlil hodnost budoucího ivota, vysadil jsi libosad v Edenu okrášlený nejrùznìjšími rostlinami. Zde jsem nebyl obtíen ádným trápením ani starostí. Urèil jsi mnì, bytosti skládající se
z duchovního a tìlesného, abych il na zemi a jsa úèastníkem vìèného ivota, andìlùm roven byl. Proèe, Spasiteli, upokoj sluebníky
své v radosti ivých a v pøíbytcích spravedlivých.
Sláva… (Hlas 6.)

Principem a základem se mi stal stvoøitelský povel tvùj. Kdy ses
rozhodl sestavit mne, ivou bytost, z pøirozenosti neviditelné i viditelné, vytvoøil jsi ze zemì tìlo mé a vloil do mne duši Boským
a ivotodárným dechem tvým. Proèe, Spasiteli, upokoj sluebníky
své v radosti ivých a v pøíbytcích spravedlivých.
I nyní… (Bohorodièen; hlas tý)

Na pøímluvy té, je tì porodila, Kriste, i muèedníkù svých, apošto18

Pane,

Jeíši Kriste, Boe náš, jen jsi odevzdal lidem pokoj svùj
a dar nejsvìtìjšího Ducha, kdy jsi ještì pobýval s námi za pozemského ivota svého! Ty povdy udìluješ tyto dary vìrným jako jejich
neodòatelné dìdictví. Zvláštì zjevnì jsi však tuto blahoda seslal
uèedníkùm a apoštolùm svým v tento den, kdy jsi ozbrojil ústa jejich plamennými jazyky. Skrze nì my a celý rod lidský uslyšeli jsme
zvìstování bohopoznání, kadý ve své vlastní øeèi. A pøijavše je,
osvíceni jsme byli svìtlem Ducha. A vysvobozeni jsme tím byli od
klamu jako od tmy. Rozdílením ohnivých jazykù a nadpøirozeného
pùsobení, je bylo pøístupné smyslùm, naplnìni jsme svìtlem a nauèili jsme se vìøit v tebe a dobroøeèit tobì – Bohu s Otcem i Svatým
Duchem v jediném Boství, moci a vládì.

Ty jsi záøe Otcova, nemìnné a nepohnutelné zobrazení bytosti a pøirozenosti Jeho, pramen moudrosti a blahodati. Otevøi ústa mnì
høíšnému a nauè mne modlit se, jak se náleí a zaè je tøeba. Jistì,
znáš veliké mnoství høíchù mých, leè jejich nesèetnost je pøemáhána milosrdenstvím tvým. Tedy hle, s bázní stojím pøed tebou a zoufalství duše své uvrhl jsem v hlubinu milosti tvé. Jako kormidelník
veï ivot mùj ty, jen pouhým svým slovem øídíš všechno stvoøení
s nevypravitelnou mocí moudrosti své. Tichý pøístave tìch, kteøí
jsou zmítáni bouøí, uka mi cestu, po ní mám kráèet. Udìl mému
myšlení Ducha moudrosti své; nerozumu mému daruj Ducha poznání tebe; skutky moje zastiò duchem báznì pøed tebou; ducha pravého obnov v nitru mém a Duchem panujícím posilni kolísající
a nestálé uvaování mé; abych Duchem tvým blahým veden byl
k tomu, co je uiteèné, stal se hodným kadého dne plnit pøikázání
tvá a vdy mìl na pamìti pøíchod tvùj slavný a usvìdèující vše, èeho
se dopustím.
Nedovol, abych oklamán byl hynoucími krásami tohoto svìta, leè posilni v nás touhu po dosaení pokladù budoucích. Vdy ty jsi pravil,
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podle slitovnosti své a oproti mnoství našich prohøešení postav bezedný soucit svùj. Shlédni, ó Hospodine, se svaté výsosti své na pøítomný lid svùj, oèekávající od tebe hojné milosti. Navštiv nás
dobrotou svou. Vysvoboï nás od násilí ïáblova. Upevni ivot náš
svatými a Boskými pøikázáními svými. Pošli vìrného andìla
ochránce, aby dohlíel na lid tvùj. Shromádi nás všechny v království svém. Udìl odpuštìní tìm, kdo doufají v tebe. Odpus jim
i nám høíchy. Oèisti nás pùsobením tvého Svatého Ducha a zmaø
úklady, je nepøítel proti nám strojí.
K tomu pøipoj ještì modlitbu tuto (mono vstát):

Blahosloven jsi, Hospodine, Vládce všemohoucí, jen svìtlem sluneèným osvìtluješ den a záøí ohnì zjasòuješ noc. Ty jsi nás uèinil
hodnými, abychom celým dlouhým dnem prošli a pøiblíili se zaèátku noci. Vyslyš modlitby naše i všeho lidu svého a odpus nám všem
høíchy úmyslné i neúmyslné; pøijmi veèerní modlitby naše, sešli hojnost milosti své a slitovnosti na dìdictví své. Ochraò nás jako hradbou svatými andìly svými. Vyzbroj nás zbraní spravedlnosti své.
Ohraï nás pravdou svou. Zachovej nás mocí svou. Vysvoboï nás od
všelikého útoku a kadého úkladu nepøítele. Uèiò nám veèer tento
a nadcházející noc dokonalými, svatými, pokojnými, bezhøíšnými.
Zachovej nás bez pohoršení a bez pøízrakù – dnes i po všechny dny
ivota našeho, na pøímluvy svaté Bohorodice i všech svatých, od
vìkù tobì se zalíbivších.
Diákon praví závìr ektenie: Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad

námi a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Hospodi, pomiluj. (Jedenkrát)
Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami
sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Tobì, Hospodine.
Knìz – ohlas: Nebo tobì náleí smilovati se a spasiti nás, Pane, Boe
náš, a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Poté knìz nebo diákon:

Rceme všichni z celé duše své…

Následuje vroucí ektenie jako obvykle.
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lù, prorokù, hierarchù, ctihodných a spravedlivých i všech svatých,
upokoj zesnulé sluebníky své.
Po Otèenáši zádušní tropar (hlas 8.)

Ty, jen v hlubokosti své moudrosti y lidumilnì vše øídíš ¡ a co jest
k uitku, y všem podáváš, jediný Tvùrce, ¡ upokoj, Hospodine, duše
sluebníkù svých, y nebo nadìji svou sloili na tebe, ¡ Stvoøitele
a budovatele y a Boha našeho. ¡
Sláva… I nyní… (Zádušní bohorodièen)

V tobì tvrz a útoèištì máme

y a líbeznou orodovnici u Boha, jeho jsi
porodila, ¡ Bohorodice panenská, y záchrano vìrných! ¡
Ektenie a propuštìní
Po propuštìní veèerní se koná v pøedsíni panychida, pøi ní zpíváme zádušní
kánon 6. hlasu.

Na liturgii
Blahoslavenství
Zádušní tropar (hlas 8.)

Ty, jen v hlubokosti své moudrosti y lidumilnì vše øídíš ¡ a co jest
k uitku, y všem podáváš, jediný Tvùrce, ¡ upokoj, Hospodine, duše
sluebníkù svých, y nebo nadìji svou sloili na tebe, ¡ Stvoøitele
a budovatele y a Boha našeho. ¡
Sláva… (Zádušní kondak, hlas 8.)

Se svatými upokoj, Kriste, duše sluebníkù svojich tam, kde není
bolesti ani stenu ani vzdechu, ale ivot jest nekoneèný.
I nyní… (Zádušní bohorodièen, hlas 8.)

V tobì tvrz a útoèištì máme

y a líbeznou orodovnici u Boha, jeho jsi
porodila, ¡ Bohorodice panenská, y záchrano vìrných! ¡
Zádušní prokimen (hlas 6.) (Srovn.  24,13, 1—2)

Duše jejich
Verš:

y v blaenosti spoèinou.
K tobì, Hospodine, povznesl jsem duši svou, Boe mùj.
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Trojická sobota
Apoštol øadový: Skut 28,1—31 a zádušní: 1 Sol 4,13—17
Alleluja (hlas 4.) (Srovn.  64,5; 44,18)
Verš 1.:
Verš 2.:

Blahoslavení jsou ti, je vyvolil a pøijal Pán.
Památka jejich pøecházeti bude z pokolení na pokolení.

Vìøící:

Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Všichni pokleknou
Knìz poklekne v královských dveøích èelem k lidu a ète nahlas 1. modlitbu
(mùe pøi tom dret svíci s kvìty èi ratolestí):

Evangelium øadové: Jan 21,15—25 a zádušní: Jan 5,24—30

Nejèistší, neposkvrnìný, bezpoèáteèný, neviditelný, nepostiitelný,

K pøijímání

nevyzpytatelný, nezmìnitelný, nepøemoitelný, nezmìrný, Hospodine, v nìm není ádné zlo a jen jediný máš sám v sobì nesmrtelnost a pøebýváš v nepøístupném svìtle; jen jsi stvoøil nebe i zemi
i moøe a veškerá stvoøení v nich; jen pøed tím, ne jsi prošen, splòuješ všem prosbu! Tebe prosíme a vzýváme, lidumilný Vládce, Otce
našeho Pána a Boha i Spasitele Jeíše Krista, jen pro naše spasení
sestoupil s nebe a vtìlil se z Ducha Svatého a vdycky panenské
a pøeslavné Bohorodice Marie. Jen napøed slovy uèil, pozdìji pak
i skutky ukazoval, kdy pro naši spásu trpìl, a dal pøíklad nám,
svým poníeným, høíšným a nehodným sluebníkùm, abychom tobì
se sklonìným šíjemi a koleny pøinášeli modlitby za høíchy své i za
nevìdomosti lidu. Ty sám nyní, mnohomilostivý a lidumilný Boe,
vyslyš nás, kteréhokoliv dne tebe vzýváme, zvláštì pak v tento den
svaté Padesátnice, v nìm Pán náš Jeíš Kristus, vstoupiv na nebesa a usednuv po tvé, Boí a Otcovì, pravici, seslal na svaté své uèedníky a apoštoly Ducha Svatého, který spoèinul na kadém z nich,
take naplnìni byli všichni nevyèerpatelnou jeho blahodatí a cizími
jazyky zvìstovali veliké skutky tvé a prorokovali. Nyní tedy vyslyš
nás, kteøí prosíme tebe Otce, a rozpomeò se na nás poníené a odsouzené, a vyveï ze zajetí duše naše, nebo i soucit tvùj za nás se pøimlouvá.

Blahoslavení jsou ti, je vyvolil a pøijal Pán. Památka jejich pøecházeti bude z pokolení na pokolení. Alleluja (tøikrát).

Pøijmi nás, kteøí pøed tebou na kolena padáme a voláme: „Zhøešili
jsme!“ Na tebe jsme odkázáni od lùna mateøského, od poèátku našeho ivota jsi Bohem naším! Avšak kdy promrhali jsme naše dny
v daremnostech, byli jsme zbaveni tvé pomoci a pozbyli jsme jakékoliv omluvy. Pøesto však plni dùvìry ke slitovnosti tvé voláme:
„Høíchù našeho mládí a nevìdomosti naší nevzpomínej, a oèisti nás
od tajných høíchù našich. Nezamítej nás v dobì stáøí; kdy naše síly
pomíjejí, neopouštìj nás. Døíve, ne se navrátíme do zemì, uèiò nás
hodnými, abychom se navrátili k tobì. Udìl nám laskavou svou pozornost a obdaø nás pøízní a blahodatí svou. Nepravosti naše mìø
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A pokraèuje se ve velké ektenii.

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 6
Hlas 4.

Pøeslavné vìci vidìli dnes všichni národové v mìstì Davidovì, kdy
sestoupil Duch Svatý v ohnivých jazycích, jak bohomluvný Lukáš
vypravuje; nebo píše: „Kdy uèedníci Kristovi byli shromádìni,
nastal hukot, jako kdy duje prudký vítr, a naplnil celý dùm, v nìm
sedìli; a všichni poèali cizími jazyky hlásati nové podivuhodné pokyny, divuplné uèení svaté Trojice.“ (Dvakrát)

Duch Svatý byl vdy, jest i bude. Nemá zaèátku, nebude mít ani
konce, ale vdy s Otcem i Synem spolu jest a k nim je poèítán. Je
ivot i ivotodárce, Svìtlo i Dárce svìtla, sám je dobro i pramen dobra. Skrze nìho je Otec poznáván a Syn oslavován. Všem je známa
jedna moc, jedno spojení, jedno uctívání Svaté Trojice. (Dvakrát)

Svatodušní svátky
Nedìle Padesátnice

Duch Svatý – svìtlo a ivot i ivé duchovní zøídlo. Duch moudrosti,
Duch poznání, dobrý, spravedlivý, mysli neomezené; vládnoucí,
oèišující høíchy. Je Bùh i bohotvorný; Oheò od Ohnì pocházející;
hovoøící, konající, rozdílející dary. Jím byli korunováni všichni proroci a Boí apoštolé s muèedníky. Je to podivuhodné ke slyšení, podivuhodné ke zøení: Oheò se rozdìluje, aby udìloval dary. (Dvakrát)

Den Svaté Trojice
V sobotu veèer na velké veèerní
Svátek z dvanáctera. Celá sluba je zde.

Sláva… I nyní… (Hlas 6.)

Na »Hospodine, k tobì volám« stichiry — na 10

Králi nebeský, Utìšiteli, Duchu pravdy…

Od ctihodného Jana Damašského; hlas 1.

Vchod. Svìtlo tiché.

Slavíme svátek Padesátnice a pøíchodu Ducha, kdy naplnila se lhù-

Velký prokimen ( 76,14—15; 11; 12)

ta zaslíbení a splnila se nadìje. Jaké to tajemství! Jak nesmírné
a úctyhodné! Proto vzýváme tebe: „Uèiniteli všeho, Pane, sláva
tobì!“ (Dvakrát)

Kdo jest Bùh veliký, jako Bùh náš? y Ty jsi Bùh, jen èiníš divy.
Verš 1.: Sílu svou zvìstoval jsi mezi národy; paí vztaenou vysvobodil jsi lid svùj.
Verš 2.: Øekl jsem: Nyní zaèínám chápat, e to, co se pøihodilo, uèinila
pravice Nejvyššího.
Verš 3.: Pamatoval jsem na skutky Hospodinovy, budu pøipomínati
sobì všechny divy tvé od poèátku.
První modlitba
Diákon:

Opìt a opìt, sklonivše kolena, k Hospodinu modleme se.
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Jazyky

sestoupivšími obnovil jsi lidská plemena, Kriste, stejnì
jako uèedníky své, aby novými jazyky hlásali tebe, nesmrtelné Slovo
a Boha, jen dává duším našim milost velikou.

Co

vše udìluje Duch Svatý? Je pramenem proroctví, ustanovuje
knìze, prosté lidi vyuèuje moudrosti, z rybáøù uèinil theology
a shromaïuje veškerý sbor církevní. Jednobytný a spolutrùnící
s Otcem i Synem, Utìšiteli, sláva tobì!
21
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Hlas 2.

Vidìli jsme svìtlo pravé, pøijali jsme Ducha nebeského, nalezli jsme
víru pravou, nerozdílné Trojici klaníme se, nebo Ta spasila nás.

Veèerní se sklánìním kolen

sebeobratnìjší a výmluvnìjší ústa nedovedou o tobì vypravovati tak
krásnì, jak by se náleelo. A ádný rozum nedovede pochopiti tvoje
mateøství. Proto jednohlasnì oslavujeme tebe.
Ke svatému pøijímání ( 142,10)

(Dvakrát)

U

skrze proroky inspirované Svatým Duchem zvìstoval jsi nám
cestu spásy, leè teprve nyní zazáøila na apoštolech celému svìtu blahoda Ducha tvého, Spasiteli náš. Ty jsi jakoto Bùh na poèátku
všeho, ty jsi Bùh i po všem, co se stalo, a navìky jsi Bohem naším!

Duch tvùj blahý povede mne do zemì spravedlnosti.
Alleluja (tøikrát).

V pøíbytcích tvých opìvovati budu tebe, Spasitele svìta. A skloniv
kolena svá, klanìti se budu nepøemoitelné moci tvé. Veèer, zjitra i v
poledne a v kadém èase dobroøeèím tobì, Pane!

V pøíbytcích tvých, Pane, my vìrní skláníme kolena duše i tìla, opìváme tebe, bezpoèáteèného Otce, spolubezpoèáteèného Syna i stejnì
tak vìèného a nejsvìtìjšího Ducha, osvìcujícího a posvìcujícího
duše naše.

Opìváme jednobytnou Trojici – Otce i Syna, se Svatým Duchem,
nebo tak hlásali všichni proroci i apoštolé s muèedníky.
Sláva… I nyní… (Hlas 8. Od císaøe Lva VI.)

Pojïte, lidé, pokloòme se Boství ve tøech Osobách – Synu v Otci, se
Svatým Duchem. Nebo Otec mimo èas rodí Syna stejnì vìèného
a spolutrùnícího jako On. I Duch Svatý vychází z Otce, a je se Synem
oslavovaný. Jediná Moc, Jediná Bytnost, Jediné Boství. Jemu se
klanìjíce, všichni hlásáme: „Svatý Boe, jen jsi vše stvoøil skrze
Syna pøi spolupùsobení Svatého Ducha! Svatý Silný, skrze nìho
jsme poznali Otce; Ducha Svatého jsi poslal do svìta! Svatý Nesmrtelný, Utìšiteli – Duchu, jen z Otce vycházíš a v Synu spoèíváš!
Trojice Svatá, sláva tobì!
Vchod (knìí pøed vchodem vezmou kvìty, s nimi pak konají celou slubu).
Svìtlo tiché. Prokimen dne.
Paremije

Ètení z knihy Numeri.

Veèerní se sklánìním kolen
Po propuštìní liturgie èteme devátou hodinku. Po ní následuje poèáteèní
ohlas veèerní: „Blahosloven Bùh náš…“ A slavnostnì se zpívá: „Králi nebeský, Utìšiteli, Duchu pravdy…“ (Viz notáø) a ihned poté alm 103./104.
Ektenie velká, do ní se po prosbì za cestující vkládají následující prosby:

Za pøítomný lid, oèekávající blahoda Svatého Ducha, k Hospodinu
modleme se.
Za ty, kdo sklánìjí svá srdce i kolena pøed Hospodinem, k Hospodinu modleme se.
Abychom posíleni byli ke konání toho, co je Bohu libé, k Hospodinu
modleme se.
Aby seslány byly na nás hojné jeho milosti, k Hospodinu modleme
se.
Aby pøijato bylo sklonìní našich kolen jako kadidlo pøed ním, k Hospodinu modleme se.

(Num 11,16—17, 24—29)

Za ty, jim je tøeba pomoci od nìho, k Hospodinu modleme se.

Z proroctví Joelova ètení.
22

27

Nedìle Padesátnice

V ústrety mu kráèíš v pøízni své dobrotivé, poloils na hlavu
jeho korunu s kamenù drahých.

Den Svaté Trojice
(Joel 2,23—32)

Verš 3.:

Tropar: Blahosloven jsi, Kriste Boe náš…

Z proroctví Ezechielova ètení.
(Ezech 36,24—28)

Vchod. Knìz pøi vchodu: Velemoudrost. Povznesme se! Povstaò, Hospodine, ve své moci. Budeme zpìvem oslavovat sílu tvou.
Lid: Povstaò, Hospodine, ve své moci. Budeme zpìvem oslavovat sílu
tvou. (Poté tropar, Sláva… I nyní… A kondak)
Tropar (8. hlas)

Blahosloven jsi, Kriste Boe náš, y jen jsi rybáøe uèinil moudrými,
seslav jim Ducha Svatého, ¡
a jimi ulovil jsi veškerý svìt. y Lidumile, sláva tobì! ¡
Kondak (hlas 8., stichirový)

Kdy sestoupil Nejvyšší a lidem zmátl jazyky, y rozdìlil národy. ¡
Kdy však apoštoly podìlil jazyky ohnivými, y povolal všechny
ke sjednocení. ¡ Oslavujme tedy jedním hlasem y Nejsvìtìjšího Ducha.
Místo trojsvaté písnì: Kteøíkoli v Krista pokøtìni jste…
Prokimen (hlas 8.)

Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich

y a do všech konèin svìta slova

jejich.
Verš: Nebesa vypravují slávu Boí, a díla rukou jeho hlásá obloha.
Apoštol: Skut 2,1—11

Litijní stichiry (hlas 2.)

U

skrze proroky inspirované Svatým Duchem zvìstoval jsi nám
cestu spásy, leè teprve nyní zazáøila na apoštolech celému svìtu blahoda Ducha tvého, Spasiteli náš. Ty jsi jakoto Bùh na poèátku
všeho, ty jsi Bùh i po všem, co se stalo, a na vìky jsi Bohem naším!

V pøíbytcích tvých opìvovati budu tebe, Spasitele svìta. A skloniv
kolena svá, klanìti se budu moci tvé nepøemoitelné. Veèer, zjitra i v
poledne, a v kadém èase, dobroøeèím tobì, Pane!
V pøíbytcích tvých, Pane, my vìrní skláníme kolena duše i tìla, opìváme tebe, bezpoèáteèného Otce, spolubezpoèáteèného Syna i stejnì
tak vìèného a nejsvìtìjšího Ducha, osvìcujícího a posvìcujícího
duše naše.
Sláva… I nyní… (Hlas 8.)

Kdy jsi seslal Ducha svého na shromádìné apoštoly, Pane, synové idovští, vidouce to, byli zachváceni hrùzou, nebo slyšeli, jak
apoštolé hovoøí jazyky jinými a cizími, jak dával jim Duch promlouvat. Vdy lidé neuèení, naplnìni byli moudrostí, a tito rybáøi teï lovili pro víru všechny národy, kdy skvìlými proslovy uèili o Bohu.
Proèe i my voláme k tobì: „Na zemi ses zjevil a od klamu nás zachránil, Pane, sláva tobì!“

Alleluja (hlas 1.) ( 32,6 a 13)

Slovem Hospodinovým upevnìna jsou nebesa, a Duchem úst
jeho – všechno vojsko jejich.
Verš 2.: S nebe pohledìl Hospodin a uvidìl všechny syny lidské.

Verš 1.:

Evangelium: Jan 7,37—52; 8,12
Místo „Jest vpravdì dùstojno“:

Apoštolé vidouce sestoupení Utìšitele, podivili se, jak v podobì ohnivých jazykù sestoupil Svatý Duch.
A hned irmos (hlas 4.): Raduj se, Královno, matek i panen slávo! ádná
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Stichiry na stichovnì (hlas 6.)

Pohané nechápající sílu pøesvatého Ducha, je pùsobila v apoštolech tvých, Pane, povaovali za opilost hovoøení v jiných jazycích.
My však, pøesvìdèeni jimi, bezustání takto hlásáme: „Ducha svého
Svatého neodnímej od nás, prosíme tebe, Lidumile!“
Verš: Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a Ducha pravého obnov v nitru

mém.

Pane, pøíchod Svatého Ducha, jen naplnil apoštoly tvé, udìlil jim
schopnost hovoøit jinými jazyky. A hle, tento neobvyklý úkaz pøipa23

Nedìle Padesátnice

Den Svaté Trojice

dal nevìøícím jako opilost, kdeto vìøícím pøinesl spasení. Uèiò nás
hodnými skvostu tohoto jevu, prosíme tebe, Lidumile!

Ze dne na den plyne slovo, noc noci pøedává vìdìní.

Verš: Neodvrhuj mne od tváøe své a Ducha tvého Svatého neodnímej ode

Po celé zemi se rozlehá hlas jejich, a a na kraj svìta zní slova jejich.

mne.
Zpívají všichni pøítomní (6. troparový hlas dle tradice GS):

Králi nebeský, Utìšiteli, Duchu pravdy,

jen jsi všude pøítomen
a vše naplòuješ, poklade blaha a Dárce ivota, pøijï a usídli se
v nás a oèisti nás ode vší skvrny a spasi, Blahý, duše naše.
Sláva… I nyní… (Hlas 8.)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás.
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás.
Sláva… I nyní…
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás.
Malá ektenie
Antifona 2. ( 19.)

Kdysi byly jazyky lidí rozdìleny za opoválivou stavbu Babylonské
vìe. Nyní byly jazyky naplnìny moudrostí, nebo darována byla lidem sláva bohopoznání. Tenkrát v Babylonì odsoudil Bùh bezboné
lidi tím, e je zmátl; dnes Kristus osvìcuje rybáøe Duchem Svatým.
Kdysi potrestal Bùh lidi, kdy uèinil, aby nemohouce se u vzájemnì domluvit a shodnout se, zùstali jako bez hlasu; nyní je obnovena
souhlasnost i jednohlasnost ve vyznávání víry pro spásu duší našich.
Tropar po Otèenáši (hlas 8.)

Vyslyší tì Hospodin v den souení. Zaštíti tì jméno Boha Jákobova.
Spasi nás, Utìšiteli blahý, kteøí zpíváme tobì: Alleluja.

Sešle ti pomoc ze svatynì a ze Sionu se tì zastane.
Spasi nás, Utìšiteli blahý, kteøí zpíváme tobì: Alleluja.

Nech rozpomene se na všechny tvé obìti, a celopal tvùj uèiní sobì
pøíjemným.
Spasi nás, Utìšiteli blahý, kteøí zpíváme tobì: Alleluja.

Dá ti Hospodin, po èem srdce tvé touí, a splní všechny zámìry tvé.

Blahosloven jsi, Kriste Boe náš, y jen jsi rybáøe uèinil moudrými,

Spasi nás, Utìšiteli blahý, kteøí zpíváme tobì: Alleluja.

seslav jim Ducha Svatého, ¡
a jimi ulovil jsi veškerý svìt. y Lidumile, sláva tobì! ¡ (Tøikrát)

Sláva… I nyní… Jednorozený Synu…

Poehnání chlebù

Malá ektenie
Antifona 3. ( 20. Hlas 8.)
Verš 1. – první kliros:

Hospodine, z moci tvé veselí se král.

Blahosloven jsi, Kriste Boe náš, y jen jsi rybáøe uèinil moudrými, seslav jim Ducha Svatého, ¡
a jimi ulovil jsi veškerý svìt. y Lidumile, sláva tobì! ¡

Tropar (8. hlas):

Verš se opakuje – druhý kliros:

Na liturgii

Hospodine, z moci tvé veselí se král, a ze

spásy tvé raduje se velmi.

Sváteèní antifony. (Nápìv buï dle GS nebo dle východního antif. nápìvu.)
Antifona 1. (Hlas 2.  18.)

Nebesa vypravují slávu Boí a díla rukou jeho hlásá obloha.
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás.
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Tropar: Blahosloven jsi, Kriste Boe náš…

Co si pøál v srdci svém, dal jsi mu, zaè prosila ústa jeho, neodepøel jsi mu.

Verš 2.:

Tropar: Blahosloven jsi, Kriste Boe náš…
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