Postup veèerní
S výbìrem z oktoichu

Veèerní pro sobotu a nedìli veèer
Pøi slubì veèerní nutno mít na pamìti, e bohosluba se vztahuje nikoliv k uplynulému ale k nastávajícímu dni. V liturgickém ivotì církve toti den zaèíná
u pøedcházejícím veèerem – a to konkrétnì právì veèerní bohoslubou, která je tedy první bohoslubou zaèínajícího dne. Èili v sobotu veèer se koná bohosluba,
je patøí u k oslavì nedìle. (V poznámkách je taková
sluba oznaèena buï jako „nedìlní veèerní“ nebo jako
sluba „v sobotu veèer“.) Bohosluba konaná v nedìli
veèer se tedy vztahuje u k pondìlku (stejnì to platí pro
všechny ostatní dny).
Píše-li se tudí u nìkterého veèerního hymnu, e
je „nedìlní“, pak se zpívá u v sobotu veèer. Píše-li se
(napø. u prokimenu), e se zpívá „v sobotu veèer“, znamená to, e je to nedìlní prokimen.
Tato kníeèka obsahuje ve své první èásti podrobný postup kompletního obøadu veèerní bohosluby (velké i kadodenní veèerní) pro všechny dny v roce.
Pøipojeny jsou schematické a místy dle místních
moností zjednodušené typikonální pokyny.
V druhé èásti je výbìr z oktoichu (osmihlasníku).
Jsou zde ke všem osmi hlasùm veškeré stichiry potøebné k veèerní slubì v sobotu a v nedìli veèer. (V nouzi je
mono pouívat stichiry pro nedìli veèer i k veèerní
slubì pro ostatní všední dny.)
Doplòkem je zvláš pøipravená tøetí èást, kterou
tvoøí výbìr z triodu postního, který je potøebný pro velkopostní bohoslubu v nedìli veèer – poèínaje veèerem
syropustní nedìle a po veèer 5. nedìle Velkého pùstu.
— Tato kníka byla rozšíøena o stichiry pro všechny
velkopostní nedìle (tj. pro veèerní v sobotu veèer).
K tomu dále náleí výbìr z triodu postního (je ve
dvou dílech), kde jsou stichiry pro veèerní bohosluby
od nedìle celného a farizeje a v dobì velkopostní.
A dále výbìr z triodu kvìtného (je ve dvou dílech)
se stichirami pro bohosluby v dobì paschální a do Padesátnice a svátku všech svatých.
Postupnì je té publikována rozšíøená svátková
minea (výbìr stichir a dalších textù potøebných pro veèerní bohoslubu a liturgii), kde je vše potøebné k oslavì svátkù a památek nejvýznamnìjších svatých.
Vše je k dispozici v PDF na internetové adrese:
pravoslavi.cz/download
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Blahosloven Bùh náš, vdycky, nyní i pøíštì, a na
vìky vìkùv.
Vìøící:
Amen.
almista: Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì!
Knìz:

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.
Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se
nad námi. † (3×)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv. Amen.
Pøesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, oèis høíchy naše. Vládce, odpus pøestoupení naše. Svatý, navštiv
a zhoj nemoci naše pro jméno své.
Hospodi, pomiluj. (3×)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv. Amen.
Otèe náš, jen jsi na nebesích! Posvì se jméno tvé,
pøijï království tvé, buï vùle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpus nám naše viny, jako
i my odpouštíme viníkùm našim a neuvoï nás v pokušení, ale
zbav nás od zlého.
Knìz:
Nebo tvé jest království i moc i sláva, Otce
i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv.
Vìøící:
Amen.
Hospodi, pomiluj. (12×)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv. Amen.
almista: Pojïte, pokloòme se Králi našemu Bohu. †
Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed Kristem, Králem naším Bohem. †
Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed samým Kristem, Králem a Bohem naším. †
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Knìz:
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(ète potichu sedm svìtelných modliteb)

1. Hospodine slitovný a milostivý, dlouhoshovívavý
a mnohomilostivý, vyslyš modlitbu naši a pøijmi hlas prosby
naší, uèiò s námi znamení dobré1 – uveï nás na cestu tvou, abychom kráèeli v pravdì tvé. Dej radost srdcím našim, aby se bála
svatého jména tvého, protoe veliký jsi ty a tvoøíš divy. Ty jsi
Bùh jediný a není mezi bohy ádný jiný podobný tobì, Hospodine, – mocný ve svém milosrdenství a dobrotivý v síle své, který
pomoc, útìchu a spásu dáváš všem, kdo doufají ve jméno svaté
tvé. — Nebo tobì náleí všeliká sláva, èest a klanìní, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.
2. Hospodine, ve hnìvu svém nás netrestej a ve svém
rozhorlení nás nekárej; ale nakládej s námi dle milosrdenství
svého, lékaøi a uzdraviteli duší našich. Uveï nás do pøístavištì
vùle své. Osvì oèi srdcí našich k poznání pravdy tvé a popøej
nám, abychom zbytek tohoto dne i celý vìk ivota svého strávili
pokojnì a bez høíchu, na pøímluvy svaté Bohorodice i všech svatých. — Nebo tvá jest vláda a království i moc a sláva, Otce
i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.
3. Hospodine, Boe náš, rozpomeò se na nás, høíšné
a neuiteèné sluebníky své, kdy vzýváme svaté jméno tvé,
a nedej, abychom byli zahanbeni, kdy dùvìøujeme v milost
tvou; avšak daruj nám, Hospodine, vše, oè prosíme ke spasení,
a uèiò nás hodnými milovati tebe a tebe se báti z celého srdce
svého a ve všem plniti vùli tvou. — Nebo dobrotivý a lidumilný
Bùh jsi ty, a tobì chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému
Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
4. Ty, jen jsi od svatých mocností oslavován neumlkajícími písnìmi a neustálým chvaloøeèením, naplò té naše
ústa chválením tebe, abychom vyvýšili jméno tvé svaté. Popøej
nám míti úèast a dìdictví se všemi, kdo se vpravdì bojí tebe
a pøikázání tvá zachovávají; na pøímluvy svaté Bohorodice
a všech svatých tvých. — Nebo tobì náleí všechna sláva, èest
a klanìní, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.

Postup veèerní

5

5. Hospodine, Hospodine, který v ruce své pøeèisté
vše dríš, k nám jsi shovívavý a rmoutíš se nad poklesky našimi, pomni slitování svých a milosrdenství svého; navštiv nás
dobrotou svou a dej, abychom milostí tvou po zbytek tohoto dne
unikli rozlièným úkladùm zla a zachovej neposkvrnìným ivot
náš blahodatí nejsvìtìjšího Ducha svého. — Milostí a lidumilností jednorozeného Syna svého, s ním veleben jsi s nejsvìtìjším a blahým a oivujícím Duchem svým, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
6. Boe veliký a podivuhodný, který spravuješ všechno s nevýslovnou dobrotou a bohatou prozøetelností a který jsi
pozemská dobra nám daroval, svìøil nám slíbené království
a dobrodiními svými ukázal nám cestu, jak se varovati zla
v uplynulé èásti tohoto dne; dej, a také zùstatek èasu strávíme
bez høíchu a pøed svatou slávou tvou oslavujeme tebe, jediného
dobrého a lidumilného Boha našeho. — Nebo tys Bùh náš,
a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
7. Boe veliký a vznešený, který jediný jsi vìèný
a pøebýváš ve svìtle nepøístupném, který jsi všechno moudøe
stvoøil, oddìlil svìtlo od tmy a slunci ustanovil, aby vládlo ve
dne, mìsíci a hvìzdám pak, aby vládly v noci, a který jsi nás
høíšné uèinil hodnými pøiblíiti se také tohoto dne s vyznáním
pøed tváø tvou a pøinésti tobì veèerní slavosloví; sám, Lidumile,
øídi modlitbu naši, aby se vznášela k tobì jako kadidlo, a pøijmi ji jako vùni pøíjemnou. Dej, a pøítomný veèer a následující
noc jsou pokojny. Odìj nás zbrojí svìtla, vysvoboï nás od hrùz
noèních a ode všeho, co se v noci plíí; udìl nám spánek, jej jsi
nám k osvìení daroval, prostý ïábelských pøeludù. Sám,
Vládce, Dárce dobra, dej, abychom na loích svých s dojetím
v noci pamatovali svatého jména tvého, a jsouce osvíceni nauèením pøikázání tvých, povstali s duchovní radostí k oslavì dobroty tvé a milosrdenství tvému pøinášeli prosby a modlitby za
høíchy své a všeho lidu tvého, jej na pøímluvy svaté Bohorodice
navštiv milostí svou. — Nebo blahý a lidumilný Bùh jsi ty,
a tobì chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
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almista: (ète alm 103. / 104.)

Dobroøeè, duše má, Hospodinu. Hospodine, Boe mùj, tys
nadevše2 veliký.
Odìn jsi ve slávu a velebnost. Svìtlem oblékáš se jako rouchem.
Nebesa rozestíráš jako kùi stanovou. Shromaïuješ vody
u sebe ve výšinách.3
Oblaka pouíváš jako svùj vùz, na perutích vìtru kráèíš.
Andìly své utvoøil jsi jako vanutí vichru4 a sluebníky tvé jako
plamen ohnivý.
Zaloil jsi zemi na pevných základech jejích a nepohne se na
vìky vìkùv5.
Propast ji halí jako roucho; nad horami stály vody.
Jak jsi jim pohrozil, rozebìhly se; rachot hromu tvého je
zaplašil.
Zdvihají se vlny jako hory a klesají jako roviny na místo, je jsi
jim urèil.
Meze jsi jim poloil, které nepøekroèí, nevrátí se, aby pøikryly
zemi.
Urèuješ pramenùm v roklích6 vyvìrat, aby mezi horami vody
tekly;
napájejí všelikou zvíøenu polní, divocí osli z nich ukojí ízeò
svou.
U nich má své hnízdo ptactvo nebeské, mezi skalami šveholící.
Svlauješ hory se své klenby, plody díla tvého nasycuje se zemì.
Trávì dáváš rùsti pro dobytek, jako i bylinám pro potøebu lidí,
abys tak vyvodil chléb ze zemì.
Víno rozveseluje srdce èlovìka, take jeho oblièej záøí jako pomazaný olejem. Chléb pak srdce èlovìka posiluje.
Dosyta píti mohou polní stromy i cedry libánské, které Bùh
sázel;
tam staví si ptactvo hnízda svoje, èapí hnízdo jim vévodí.
Vysoké hory patøí kozorocùm7, skály pak jsou útoèištìm
zajícùm.
Bùh uèinil mìsíc, by èasy odmìøoval; slunce ví, kdy dluno mu
zapadati.
Pøivádíš tmu, i nastává doba noèní; v té se hýbají všechna
zvíøata lesní;
lvi øvou po koøisti, ádajíce na Bohu pokrm sobì.
Vzešlo slunce, a sbírají se znovu a do doupat se ukládají.
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Tu pak vychází èlovìk k dílu svému, aby pracoval a do veèera.
Jak vznešená jsou díla tvá, Hospodine! Všechno jsi moudøe
uèinil.
Plna je zemì tvorstva tvého. Moøe tu velké a širé;
v nìm nesèíslný poèet havìti8, ivoèichù malých i velkých.
Tam proplouvají koráby a drak9, jeho jsi stvoøil, abys ho
poníil.
Všechno od tebe oèekává, e jim dáš pokrm v èas pøíhodný.
Ty dáváš jim, a oni berou; otevíráš ruku svou, a všichni jsou
naplnìni blahem.
Odvrátíš-li však tváø svou, dìsí se10; odnímáš-li jim ducha, ztrácejí se a navracejí se v hlínu svou.
Pošleš ducha svého, utváøeni jsou opìt11, a tak obnovíš tváø
zemì.
Sláva Hospodinova budi na vìky. Radost má ze svých skutkù
Hospodin.
Pohlédne na zemi, a zaène se tøást; dotkne se hor, a kouøí se
z nich12.
Zpívati budu Hospodinu po celý ivot svùj; chváliti budu Boha
svého, dokud íti budu.
Ké se mu líbí rozjímání moje, já pak radovati se budu
v Hospodinu.
Ké by vymizeli høíšníci ze zemì, a bezboníci – aby ji nebyli!
Dobroøeè, duše má, Hospodinu!
Slunce ví, kdy dluno mu zapadati, pøivádíš tmu, i nastává
doba noèní.
Jak vznešená jsou díla tvá, Hospodine! Všechno jsi moudøe
uèinil.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na vìky
vìkùv. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja, sláva tobì, Boe! † (3×)
(Ektenie velká:)
Knìz:

V pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící:
Knìz:

Hospodi, pomiluj.
Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu
modleme se.

Vìøící:

 Hospodi, pomiluj.
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Knìz:
Vìøící:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:

Vìøící:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:

Vìøící:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:

Vìøící:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:
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Za mír celého svìta, za blaho svatých církví Boích
a za sjednocení všech k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s vírou,
zboností a bázní Boí, k Hospodinu modleme se.
 Hospodi, pomiluj.
Za metropolitu našeho vladyku (jméno) [i za vladyku
našeho (jméno)], za dùstojné knìstvo, diákonstvo
v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Hospodinu
modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za vlast naší a její pøedstavitele k Hospodinu modleme se.
 Hospodi, pomiluj.
Za mìsto toto [vesnici tuto; svatý monastýr tento], za
všechna mìsta a zemì i za ty, kteøí podle víry v nich
ijí, k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za pøíznivé poèasí, za hojnost plodù zemských a za
pokojné èasy k Hospodinu modleme se.
 Hospodi, pomiluj.
Za cestující po zemi, vodì i vzduchem, za nemocné,
trpící, zajaté a za spásu jejich k Hospodinu modleme
se.
Hospodi, pomiluj.
Abychom vysvobozeni byli od všelikého souení, hnìvu a nouze, k Hospodinu modleme se.
 Hospodi, pomiluj.
Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe, blahodatí (milostí) svou.
Hospodi, pomiluj.
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.
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Knìz:

Vìøící:
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Tobì, Hospodine.
Nebo tobì náleí všeliká sláva, èest a klanìní,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv.
Amen.

Na velké veèerní (v pøedveèer nedìle a nìkterých svátkù) se pìje z 1. kathismy
1. antifona – Blaený mu (1. alm); nebo se ète celá kathisma podle typikonu;
poté je malá ektenie. Na všednodenní veèerní se toto všechno vynechává.
almista:

Blaený mu, který nechodí na radu bezboných.
Alleluja (3×).
Nebo zná Hospodin cestu spravedlivých, kdeto cesta bezboných konèí záhubou. Alleluja (3×).
Slute Hospodinu s bázní a jásejte jemu s úctou.
Alleluja (3×).
Blaení všichni, kdo doufají v nìho. Alleluja (3×).
Povstaò, Hospodine, spasi mne, Boe mùj. Allelujah (3×).
U tebe, Hospodine, jest spása, a nad lidem tvým poehnání tvé.
Alleluja (3×).
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky
vìkùv. Amen. Alleluja (3×).
Alleluja, alleluja, alleluja, sláva tobì, Boe. † (3×)
Knìz:
Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.
Vìøící:
Hospodi, pomiluj.
Knìz:
Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe, blahodatí (milostí) svou.
Vìøící:
 Hospodi, pomiluj.
Knìz:
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.
Vìøící:
Tobì, Hospodine.
Knìz:
Nebo tvá jest vláda a království i moc a sláva,
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a
na vìky vìkùv.
Vìøící:
Amen.
(Konec malé ektenie)
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(Úryvek ze almu 140. / 141.)

Hospodine, k tobì volám, vyslyš mne; vyslyš
mne, Hospodine. Hospodine, k tobì volám, vyslyš mne; pozoruj
hlas modlitby mé. Kdy vzývám tebe, vyslyš mne, Hospodine.
Vznášej se moje modlitba jako kadidlo pøed tebou. Pozdviení
rukou mých, ertva veèerní; vyslyš mne, Hospodine.
Dále úryvky ze almù 140. / 141. a 141. / 142.:

Postav, Hospodine, strá k ústùm mým, dveøe rtù mých
ohlídej13.
Dej, a srdce moje se nekloní k øeèem lstivým kvùli vymýšlení
vytáèek14 z høíchù,
jak to èiní lidé konající nepravost; s takovými15 a nejsem
spojován16.
Spravedlivý mne vyuèuje17 milosrdenstvím a usvìdèí mne.
Avšak olej høíchu a neskane na hlavu mou.18
Ani modlitba moje nech jim není pøíjemná. Pohlceni byli u skály jejich soudcové19.
Slyšena byla øeè moje, nebo je v ní síla20. Jako hrouda hlíny rozpadá se na zemi, rozsypou se v podsvìtí21 jejich kosti.
K tobì, Hospodine, pozvedám oèi své, v tebe doufám, Hospodine, neodnímej duši mou.22.
Ochraò mne pøed osidlem, je na mne políèili, pøed léèkami
tìch, kdo èiní nepravosti.
A se bezboní chytí do svých pastí; avšak já zùstanu samoten,
dokud neprojdu23.
Hlasem svým k Hospodinu volám, hlasem svým se modlím
k Hospodinu.
Vylévám pøed Ním modlitbu svou, trápení své mu oznamuji.
Kdy ze mne prchal duch mùj, ty znal jsi i tehdy stezky mé.
Na cestì té, jí jsem kráèel, osidlo mi nastraili.
Pohlédnu-li napravo a hledím – není zde nikdo, kdo by se ke
mnì znal.
Nemìl jsem, kam se utéci. Není tu nikoho, kdo by se ujal duše
mé.
Hospodine, k tobì volám, øka: Ty jsi nadìje má a podíl mùj
v zemi ivých.
Udìl svou pozornost modlitbì mé, nebo jsem zcela poníen.
Vysvoboï mne od pronásledovatelù mých, nebo jsou silnìjší
ne já.
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almista: (ète následující stíšky a po kadém ète pøíslušnou stichiru na
„Hospodine, k tobì volám“ – nejdøíve náleitý poèet stichir
z osmihlasníku a pak další stichiry z mineje; v pøípadì všech
svátkù ète všechny stichiry jen z mineje – v sobotu veèer to však
platí jen pro svátky Pánì z dvanáctera. V dobì velkopostní a popaschální viz triod. Ve všední den a na malé svátky brát stichiry
„na 6“; v ostatní svátky vìtšinou „na 8“; v sobotu veèer „na 10“.

Na 10:

Vyveï ze aláøe duši mou, abych oslavoval jméno tvé.
Èekají spravedliví, e mne odmìníš.

Na 8:

Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš
volání mé.
Ké bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.

Na 6:

Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine,
Hospodine, kdo obstojí? U tebe však je oèištìní.
Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše má tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.

Na 4:

Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá Israel v Hospodina.
Nebo u Hospodina je milost a hojné je u Nìho vysvobození. On vysvobodí Israele ze všech jeho
nepravostí.
Chvalte Hospodina, všichni národové; vychvalujte
Ho, všichni lidé!
Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda
Hospodinova zùstává navìky.

almista:

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
Následuje „stichira na Sláva“ pro svátek toho dne z mineje (pøípadnì z triodu), pokud je tam uvedena; pokud uvedena není,
tak po »Sláva…« hned »I nyní…« a poté bohorodièen; viz níe.

almista:

I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Následuje 1. bohorodièen – podle typiku z osmihlasníku (v sobotu
veèer dogmatik z nastupujícího hlasu; ve všední den bohorodièen dle hlasu »Slávy«, pokud je; v pátek veèer dogmatik konèícího
hlasu). Nemá-li svatý »Slávu« a není-li pøedepsáno zpívat dogmatik, pak se zpívá bohorodièen z minejní sluby svatému (obvyklé ve všední den); v úterý veèer a ve ètvrtek veèer zpívá se tzv.
køíový bohorodièen. Má-li ve všední den svátek zvláštì významný svatý (s polyjelejem èi bdìním), tedy se bere dogmatik z oktoichu podle hlasu »Slávy«. Je-li velký svátek, pak vše ze sluby
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svátku – v sobotu veèer to však platí jen pro svátky Pánì. Je-li
velkopostní èi popaschální doba, nahlédni do triodu.

Pøi velké veèerní se nyní koná vchod a knìz potichu øíká modlitbu vchodu:

Veèer, za svítání a v poledne chválíme a blahoslovíme tebe, díky
vzdáváme tobì a modlíme se k tobì, Vládce všech: Nech vznáší
se modlitba naše jako kadidlo pøed tebou; nedej, aby srdce naše
uchylovala se k øeèem nebo myšlenkám zlým, ale vysvoboï nás
ode všech, kdo úklady èiní duším našim; nebo k tobì, Hospodine, Pane, obráceny jsou oèi naše a v tebe sloili jsme nadìji
svoji; nedopus, Boe náš, abychom byli zahanbeni. — Nebo
tobì náleí všechna sláva, èest i klanìní, Otci i Synu i Svatému
Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Na to knìz ehná vchod, øíkaje tiše: Blahosloven vchod svatých
tvých, vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv. Amen.
Knìz:
Velemoudrost! Povznesme se!
Vìøící:

(hymnus od Sofronia, patriarchy jerusalemského)

Svìtlo tiché, svaté slávy, nesmrtelného Otce nebeského, Svatého, Blaeného, Jeíši Kriste. Pøišedše k západu
slunce a spatøivše záøi veèerní, opìváme Otce, Syna i Svatého
Ducha, Boha. Synu Boí, jen dáváš ivot, hoden jsi po všechny
èasy hlasy ctihodnými být opìvován. Proèe svìt tebe velebí.
Knìz:

Pozor mìjme! Pokoj všem! Velemoudrost!

Dále se zpívá prokimen podle dne:

V sobotu veèer: 1. Hospodin kraluje, y odìn jest velikolepostí.

2. Oblékl se Hospodin v sílu a pøepásal se.
3. Nebo upevnil vesmír, který se nepohne.
4. Domu tvému náleí svatost, Hospodine, navìky.

V nedìli veèer: 1. Aj, nyní dobroøeète Hospodinu, y všichni sluebníci

Hospodinovi.
2. Stojící ve chrámì Hospodinovì, v nádvoøích domu
Boha našeho.

V pondìlí veèer: 1. Hospodin mne vyslyší, y kdy jej budu vzývati.

2. Kdy volal jsem, vyslyšel mne Bùh spravedlnosti.

V úterý veèer: 1. Milost tvá, Hospodine, y následovati mne bude po

všechny dny mého ivota.
2. Hospodin jest pastýø mùj, nebudu míti nedostatku.
Na místa hojnosti mne pøivede.
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Ve støedu veèer: 1. Boe, ve jménu svém spasi mne, y a silou svojí

spravuj mne.
2. Boe, vyslyš modlitbu mou, popøej sluchu slovùm úst
mých.

Ve ètvrtek veèer: 1. Pomoc má jest od Hospodina, y který uèinil nebe

i zemi.
2. Pozdvihuji oèi své k horám, odkud pøijde pomoc má.

V pátek veèer: 1. Boe, ochránce mùj jsi ty; y milost tvá mne

pøedcházej.
2. Vytrhni mne z rukou nepøátel mojich, Boe, a od
tìch, kteøí povstávají proti mnì, vysvoboï mne.

Na velké veèerní pøed velkými svátky nebo pøi slubì s litijí se ètou paremije:
vìtšinou 3 ètení ze Starého zákona (pøi zavøených královských dveøích – vìøící
mohou sedìt), ménì èasto jsou ètení z Nového zákona (pøi otevøených královských dveøích – vìøící stojí).

Velemoudrost!
almista: Ètení z knihy proroka…, ètení z knihy Stvoøení…
Knìz:
Pozor mìjme!
Knìz:

almista: (ète paremii)
(Konec paremií)
Na velké veèerní nyní následuje ektenie vroucí. Pøi všednodenní veèerní
se koná a po troparech a zaèíná a od „Smiluj se nad námi, Boe…“ (èili bez
prvních dvou proseb).
(Ektenie vroucí)
Knìz:
Vìøící:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:

Vìøící:

Rceme všichni z celé duše a z celé mysli své,
rceme.
Hospodi, pomiluj.
Hospodine, Vševládce, Boe otcù našich, prosíme
tebe, vyslyš nás a smiluj se.
 Hospodi, pomiluj.
Smiluj se nad námi, Boe, podle velikého milosrdenství svého, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se.
Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj.
Ještì modlíme se za metropolitu našeho vladyku
(jméno), [vladyku našeho (jméno),] a všechny naše
bratry v Kristu.
Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj.
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Knìz:
Vìøící:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:

Vìøící:
Knìz:

Vìøící:
Knìz:

Vìøící:
Knìz:

Vìøící:
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Ještì modlíme se za bratry naše, knìze, mnišské duchovenstvo a všechno bratrstvo naše v Kristu.
Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj.
Ještì modlíme se za vlast naši a její pøedstavitele ve
správì státní i ve vojsku.
Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj.
Ještì modlíme se za blaené a vìèné pamìti hodné
zakladatele svatého chrámu tohoto i za všechny pravoslavné døíve zesnulé otce i bratry, zde a všude jinde
odpoèívající.
Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj.
Ještì modlíme se za milost, ivot, pokoj, zdraví, spásu, navštívení, odpuštìní a prominutí høíchù pro
sluebníky Boí z bratrstva svatého chrámu tohoto.
Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj.
Ještì modlíme se za ty, kteøí pøinášejí dary a kteøí
dobrodiní èiní ve svatém a veledùstojném chrámì
tomto, za pøisluhující, zpívající a pøítomný lid, oèekávající od tebe velikých a hojných milostí.
Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj;Hospodi,pomiluj.
Nebo milostivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì
chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.

(Konec ektenie vroucí)
almista:

Dej, Hospodine, abychom veèer tento | bez høíchu strávili.
Blahosloven jsi, Hospodine, | Boe otcù našich,
a chváleno a velebeno jest jméno tvé | na vìky. Amen.
Budi, Hospodine, milost tvá na nás, |
nebo doufali jsme v tebe.
Blahosloven jsi, Hospodine, | pouè nás Zákonem svým.
Blahosloven jsi, Vládce, | nauè nás Zákonu svému.
Blahosloven jsi, Svatý, | osvì nás zákony svými.24
Hospodine, milost tvá jest na vìky, |
neopovrhuj dílem rukou svých.

Postup veèerní

15

Tobì náleí chvála, | tobì náleí píseò,
tobì sláva náleí, | Otci i Synu i Svatému Duchu,
i nyní i vdycky, | a na vìky vìkùv. Amen.
Následuje ektenie prosebná:
Knìz:
Vìøící:

Vykonejme veèerní modlitbu naši k Hospodinu.
Hospodi, pomiluj.

Knìz:

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe, blahodatí (milostí) svou.

Vìøící:

 Hospodi, pomiluj.

Knìz:

Abychom celý veèer dokonale, svatì, pokojnì a bez
høíchù strávili, Hospodina prosme.

Vìøící:

Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Knìz:

Za andìla pokoje, vìrného vùdce, ochránce duší a tìl
našich, Hospodina prosme.

Vìøící:

 Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Knìz:

Za odpuštìní a prominutí høíchù a pokleskù našich
Hospodina prosme.

Vìøící:

Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Knìz:

Za to, co je dobré a uiteèné duším našim, a za mír
svìta Hospodina prosme.

Vìøící:

 Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Knìz:

Abychom ostatní èas ivota svého v pokoji a pokání
skonèili, Hospodina prosme.

Vìøící:

Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Knìz:

Za køesanské skonání ivota našeho, bez bolesti, bez
zahanbení, v pokoji a za dobré zodpovídání se na
hrozném soudu Kristovì prosme.

Vìøící:

 Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Knìz:

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.

Vìøící:

Tobì, Hospodine.

Knìz:

Nebo dobrotivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì
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chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící:

Amen.

Knìz:
Vìøící:

Pokoj všem.
I duchu tvému.

Knìz:

Skloòme hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící:

(zpívají pomalu se sklonìnou hlavou):

Pøed tebou, Hospodine.
Knìz:

(modlí se tiše)

Hospodine, Boe náš, který jsi nebesa sklonil a sestoupil pro
spasení pokolení lidského, shlédni na sluebníky své i na dìdictví své; nebo pøed tebou, pøísným a lidumilným soudcem,
sluebníci tvoji sklonili hlavu i šíji svou; neoèekávají pomoci od
lidí, nýbr od tebe oèekávají milosti a touí po spasení tvém.
Opatruj je kadého èasu i tohoto veèera, ochraòuj je také v nastávající noci pøed kadým nepøítelem a všelikým pùsobením
ïábelským, pøed daremnými myšlenkami a úmysly zlými.
(Hlasitì:) Budi vláda království tvého blahoslovena a velebena, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a
na vìky vìkùv.
Vìøící:
Amen.
Nekoná-li se litije ani bdìní, pak se teï pøednášejí stichiry na stichovnì.
Pokud se slouí litije nebo se koná bdìní, následují nyní litijní stichiry
pøíslušného svátku (jsou uvedeny v mineji ve slubì svátku pøed stichirami na
stichovnì, pøípadnì v triodu); po nich následuje litijní ektenie.
Litijní ektenie:
Knìz:
Spasi, Boe, lid svùj a poehnej dìdictví svému. Navštiv svìt svou milostí a slitovností, pozdvihni korouhev
køesanù pravoslavných a sešli na nás bohaté své milosti. Na
pøímluvy nejèistší Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny
Marie, mocí uctívaného a ivotodárného køíe, s pøispìním
úctyhodných nebeských beztìlesných mocností, dùstojného
a slavného proroka, pøedchùdce a køtitele Jana, svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatých našich otcù velikých uèitelù celého svìta a svìtitelù Basila Velikého, Øehoøe Theologa
a Jana Zlatoústého, svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa
Myr Lykejských, divotvorce, svatých apoštolùm rovných Cyrila
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a Metodìje, uèitelù slovanských, svatého zboného kníete
Rostislava Moravského, svatého muèedníka a kníete èeského
Václava a svaté muèednice knìny Ludmily, ctihodných a bohonosných otcù našich, Ivana, poustevníka èeského, a Prokopa
Sázavského, svìtitele muèedníka Gorazda Èeského a Moravsko-slezského, svìtitele vyznavaèe Alexije Karpatského, svatých vítìzných muèedníkù, ctihodných a bohonosných otcù
našich, svatých a spravedlivých rodièù Jáchyma i Anny, svatého (jméno svatého, jeho jest chrám a jeho je svátek) a všech svatých,
prosíme tebe, mnohomilostivý Pane, vyslyš nás høíšné, modlící
se k tobì, a smiluj se nad námi.
Hospodi, pomiluj. (40×)
Knìz:
Ještì modlíme se za pravou víru vyznávající a Krista
milující pravoslavné pokolení naše. Za jeho vítìzství, zachování, pokoj, zdraví a záchranu. Aby mu Pán a Bùh náš ve všem
pøispìti ráèil a ku pomoci byl, aby pod nohy našeho rodu pravoslavného srazil kadého nepøítele a škùdce jeho.
Vìøící:
Hospodi, pomiluj. (30×)
Knìz:
Ještì modlíme se za jejich svatosti pravoslavné patriarchy, za metropolitu vladyku (jméno) [za vladyku (jméno); za archimandritu, igumena (jméno)], i za všechno v Kristu bratrstvo naše,
i za kadou duši køesanskou trpící a zarmoucenou, milosti
Boí a pomoci ádající; za záštitu mìsta tohoto [svatého pøíbytku
tohoto] a všech v nìm ijících [vsi této a všech v ní ijících]; za mír
a dobrý stav celého svìta; za blaho svatých církví Boích; za
spasení a pomoc tìm, kteøí se s pílí a bázní Boí namáhají, i za
slouící otce i bratry naše; za ty, kteøí vše opustili a v pustinì
pøebývají; za uzdravení nemocných; za pokoj a odpoèinutí, blahou památku a odpuštìní høíchù všem døíve se odebravším zesnulým pravoslavným otcùm a bratøím našim, zde i všude jinde
pochovaným; za osvobození zajatých, i za bratry naše ve
slubách jsoucí, a za všechny slouivší a slouící ve svatém
chrámì tomto, rceme:
Vìøící:
Hospodi, pomiluj. (50×)
Knìz:
Ještì modlíme se, aby ochránìno bylo mìsto toto [byla
ves tato] i svatý chrám tento [monastýr tento] a všechna mìsta
a zemì od hladu, moru, zemìtøesení, potopy, ohnì, meèe, vpádu
cizozemcù a obèanské války; aby milostivý a pøístupný k našim
Vìøící:
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modlitbám byl blahý a lidumilný Bùh náš a odvrátil od nás veškerý na nás uvalený hnìv a vysvobodil nás od pøicházejícího
spravedlivého trestu svého a smiloval se nad námi.
Vìøící:

Hospodi, pomiluj. (3×)

Knìz:

Ještì modlíme se, aby Hospodin Bùh vyslyšel hlas
modlitby nás, høíšných, a smiloval se nad námi.

Vìøící:

Hospodi, pomiluj. (3×)

Knìz mùe tiše vzpomínat ivé i zesnulé.
Knìz:

Vyslyš nás, Boe, Spasiteli náš, nadìje všech konèin
zemì i tìch, kteøí jsou daleko na moøi; a milostiv, milostiv budi, Vládce, ke høíchùm našim a smiluj se
nad námi. Nebo milostivý a lidumilný Bùh jsi ty
a tobì chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.

Vìøící:

Amen.

Knìz:

Pokoj všem.

Vìøící:

I duchu tvému.

Knìz:

Skloòme hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící:

Pøed tebou, Hospodine. (Všichni skloní hlavy)

Knìz:

(hlasitì)

Vládce mnohomilostivý, Pane Jeíši Kriste, Boe
náš, na pøímluvy nejèistší Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie, mocí uctívaného a ivotodárného køíe, s pøispìním úctyhodných nebeských beztìlesných mocností,
dùstojného a slavného proroka, pøedchùdce a køtitele Jana,
svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatých slavných vítìzných muèedníkù i ctihodných a bohonosných otcù našich;
svatých našich otcù, velikých uèitelù celého svìta a svìtitelù
Basila Velikého, Øehoøe Theologa a Jana Zlatoústého, svatého
otce našeho Mikuláše, arcibiskupa Myr Lykejských, divotvorce,
svatých apoštolùm rovných Cyrila a Metodìje, uèitelù slovanských, svatého zboného kníete Rostislava Moravského, svatého muèedníka a kníete èeského Václava a svaté muèednice
knìny Ludmily, ctihodných a bohonosných otcù našich, Ivana,
poustevníka èeského, a Prokopa Sázavského, svìtitele
muèedníka Gorazda Èeského a Moravsko-slezského, svìtitele
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vyznavaèe Alexije Karpatského, svatých a spravedlivých rodièù
Jáchyma i Anny, svatého (jméno svatého, jeho jest chrám
a jeho je svátek) i všech svatých svých uèiò modlitbu naši sobì
pøíjemnou, daruj nám odpuštìní høíchù našich, ochraò nás
záštitou køídel svých, zapuï od nás kadého nepøítele a odpùrce, daruj mír ivotu našemu, Pane, smiluj se nad námi i nad
svìtem svým a spasi duše naše jako blahý a lidumil.
Vìøící:

Amen.

(Konec litijní ektenie)
almista: ète stichiry na stichovnì (v sobotu veèer z osmihlasníku dle nastupujícho hlasu; ve všední den z osmihlasníku podle vládnoucího hlasu a dle dne v týdnu. U svátkù a zvláštì významných
svatých (svatí s polyjelejem èi s bdìním) – není-li však sobota veèer – z mineje. U svátkù Pánì z dvanáctera jen z mineje (i v sobotu
veèer). Je-li velkopostní èi popaschální doba, viz triod).
almista:

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
Následuje zpìv svatému z mineje, pøípadnì ze sluby svátku
nebo z triodu, pokud tam je uveden.

almista:

I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Následuje bohorodièen podle typiku z osmihlasníku dle panujícího hlasu (kdy nemá svatý »Slávu«) èi bohorodièen z osmihlasníku dle hlasu »Slávy« (u zvláštì významných svatých se pouije
bohorodièná nedìlní stichira dle hlasu »Slávy«). Ve všední den –
bohorodièen z osmihlasníku dle hlasu »Slávy« a dne v týdnu
(není-li Sláva, tedy dle hlasu panujícího a dne v týdnu). V pøípadì všech svátkù z dvanáctera se bere i v sobotu veèer z mineje ze
sluby svátku. Je-li velkopostní èi popaschální doba, viz triod.

Vìøící:

(zpívají chvalozpìv Simeonùv)

Nyní propouštíš, Pane, sluebníka svého, podle
slova svého v pokoji, nebo vidìly oèi mé spasení tvé, které jsi
pøipravil pøed oblièejem všech lidí, svìtlo ke zjevení pohanùm,
a slávu lidu svého israelského.
almista:

Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný smiluj se
nad námi. (3×)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv. Amen.
Pøesvatá Trojice, smiluj se nad námi… (Viz na zaèátku.)
Hospodi, pomiluj. (3×) Sláva Otci i Synu i Svatému
Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Otèe náš…
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Knìz:
Vìøící:

Nebo tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna
i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.

Po Otèenáši následují tropary podle typikonu (zpívá almista)

+

Postup troparù v sobotu veèer (na velké veèerní):
Tropar nedìlní (z osmihlasníku dle nastupujícího hlasu)

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
Dále tropar z mineje (hlavnímu svatému toho dne), pøípadnì ze
sluby svátku nebo triodu.

I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Poté »bohorodièen« – tj. závìreèný (tzv. propustný) nedìlní
bohorodièný tropar z osmihlasníku podle hlasu pøedcházejícího troparu. V dobì pøed- a po-sváteèní – tropar svátku.
Shrnuto pro vìtšinu pøípadù: Na velké sobotní veèerní (která se
vztahuje u k nedìli) se zaèíná zpívání troparù nedìlním troparem z osmihlasníku (o Vzkøíšení), pak »Sláva…« a tropar prvnímu svatému, potom »I nyní…« a závìreèný bohorodièen
z osmihlasníku podle hlasu »Slávy« (tzv. nedìlní „propustný“).
] Na velké veèerní bez litije a bez bdìní se pokraèuje propuštìním.

+

Postup troparù v pøedveèer všedního dne (na všednodenní veèerní):
Tropar svìtci toho dne (z mineje)

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
Dále jiný tropar z mineje, pøípadnì ze sluby svátku nebo triodù, pokud tam je uveden. Nebo tropar druhému svìtci dne.

I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Poté bohorodièen z mineje nebo tropar svátku (je-li pøedsváteèní èi posváteèní doba), pøípadnì z triodu; pokud tam není uveden, tak se bere závìreèný (tzv. propustný) bohorodièen
z osmihlasníku podle hlasu troparu svatého nebo svátku.
1 Má-li v obyèejný všední den svátek jeden tzv. „malý“ svatý,
tak se zpívá tropar tohoto svatého, pak »Sláva…« a hned
»I nyní…« a propustný bohorodièen podle hlasu troparu svatého.
Mají-li ve všední den svátek dva malí svatí, tedy se zpívá tropar
prvního svatého, pak »Sláva…« a tropar druhého svatého, poté
»I nyní…« a bohorodièen podle hlasu »Slávy« a dle dne v týdnu.
Má-li ve všední den svátek vìtší svatý, tak se zpívá tropar svatého, »Sláva…« »I nyní…« a bohorodièen „propustný“ z osmihlasníku podle hlasu »Slávy« a dle dne v týdnu.
] Na všednodenní veèerní se na tomto místì po troparech pronáší
zkrácená ektenie vroucí, která tudí zaèíná a od: »Smiluj se nad námi,
Boe, podle velikého milosrdenství svého…«; po èem následuje propuštìní.
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+ Svátky. Má-li ve dny po—so svátek zvláštì významný svatý (s polyjelejem
nebo s bdìním), tak se koná velká veèerní a zpívá se tropar svatého, »Sláva…«
»I nyní…« a z osmihlasníku bohorodièen „propustný“ nedìlní podle hlasu troparu svatého (koná-li se litije, viz níe øád troparù pøi poehnání chlebù ).

+ O velkých svátcích z dvanáctera se slouí velká veèerní (nikoliv všednodenní) a vše zpívá jen dle sváteèní sluby (i v nedìli).
Koná-li se litije èi bdìní, pak po Otèenáši následuje poehnání chlebù. Nejprve se zpívají tøi tropary a poté knìz ète modlitbu, jak je uvedeno níe.

+

Tropary pro poehnání chlebù, vína a oleje:
Vìøící zpívají tropary pøíslušného svátku a (nebo) „Raduj se,
Bohorodice Panno…“ (Vdy celkem 3 tropary – bez »Sláva…«
»I nyní…«).
1 V nedìli, na ni pøipadá svátek významného svatého (s polyjelejem), se zpívá „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (3×).
V nedìli, na kterou pøipadá svátek zvláštì významnìjšího svatého (s bdìním), se zpívá „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (2×)
a tropar svatému (1×).
* Doporuèená úprava typikonu pro výše uvedené dva nedìlní
pøípady – jestlie se po velké veèerní nekoná i jitøní, je vhodné zpívat takto: ¶ tropar nedìlní z hlasu, pak · tropar velkému svìtci
toho dne a nakonec ¸ „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (Kadý 1×)
2 Má-li ve dny po—pá svátek významný svatý (s polyjelejem
nebo s bdìním), pak se zpívá tropar svatého (2×) a „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (1×).
2 O všech svátcích z dvanáctera se tropary zpívají dle sváteèní
sluby (3× tropar svátku – ve všední dny i v sobotu veèer).

Raduj se, Bohorodice Panno, milostiplná (blahodatná) Maria,
Pán s tebou; poehnaná ty mezi enami a poehnaný plod lùna
tvého, nebo jsi porodila Spasitele duší našich.
Knìz:
K Hospodinu modleme se!
Vìøící:

Hospodi, pomiluj.

Knìz:

(ehnaje jedním z chlebù, øíká modlitbu k poehnání)

Pane, Jeíši Kriste, Boe náš, jen jsi pìt chlebù
poehnal a pìt tisícù jimi nasytil, sám poehnej chleby tyto,
pšenici, víno a olej (ukazuje pravicí) a rozmno je v tomto mìstì
[tomto monastýru, této vesnici] a v celém svìtì svém; posvì vìrné,
kteøí z nich okusí. Nebo ty ehnáš a posvìcuješ veškerenstvo,
Kriste, Boe náš, a tobì chválu vzdáváme, s bezpoèáteèným Otcem tvým i pøesvatým a blahým a oivujícím Duchem tvým,
nyní i vdycky, a na vìky vìkù.
Vìøící:

Amen. Budi jméno Hospodinovo blahosloveno, od
nyní a na vìky. (3×)
(Podobnì jako v závìru Boské liturgie.)
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Pokud je jen litije (bez bdìní), pak mùe ihned následovat propuštìní.
Koná-li se bdìní, následuje vdy ještì èást almu 33. / 34.:

Blahosloviti budu Hospodina kadého èasu, budi vdycky
chvála jeho v ústech mých.
Hospodinem se chlubiti bude duše má, a to slyší pokorní25 a zaradují se.
Velebte Hospodina se mnou, jeho jméno spoleènì vyvyšujme.
Vzýval jsem Hospodina a vyslyšel mne, a ode všech
souení vysvobodil mne.
Pøistupte k nìmu a osvíceni budete, vaše tváøe nebudou zahanbeny.
Tento uboák volal a Hospodin ho vyslyšel, ze všech jeho
souení ho zachránil.
Andìl Hospodinùv se vyzbrojí, aby drel hlídku okolo tìch, kdo
se Boha bojí, a bude je bránit26.
Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blaený èlovìk, který
v nìho skládá nadìji.
Mìjte bázeò pøed Bohem všichni svatí jeho, nebo nic neschází
tìm, kdo se ho bojí.
Bohatí budou strádat a hladovìt, ale tìm, kdo hledají Hospodina, nic dobrého nebude scházet.
Knìz:
Poehnání Hospodinovo na vás, blahodatí (milostí)
a lidumilností jeho, vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky
vìkùv.
almista: Amen. Sláva na výsostech Bohu…
Dále ète almista šestialmí (co je zaèátek jitøní, kterou bdìní
pokraèuje).
Propuštìní:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:
Vìøící:
Knìz:
Vìøící:

Velemoudrost!
Poehnej!
Poehnán jest Kristus, Bùh náš (Jsoucí), vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Amen. Upevni, Boe, svatou pravoslavnou víru a pravoslavné køesany na vìky vìkùv.
Pøesvatá Bohorodice, spasi nás!
Tebe nad cherubíny ctìnìjší a nad serafíny bez pøirovnání slavnìjší, bez porušení Boha Slovo porodivší,
pravou Bohorodici velebíme.
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Knìz:

Sláva tobì, Kriste Boe, nadìje naše, sláva
tobì!

Vìøící:

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv. Amen.
Hospodi, pomiluj (3×). Poehnej!

Knìz:

(modlí se zakonèení)

(V nedìli: Vstavší z mrtvých) Kristus, pravý Bùh náš
na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatého (jméno svatého, jeho jest chrám), svatého (jméno), jeho památku dnes slavíme, svatých Cyrila a Metodìje, apoštolù a uèitelù slovanských, svatého zboného
kníete Rostislava Moravského, svatého muèedníka a kníete
èeského Václava a svaté muèednice knìny Ludmily, svatých
ctihodných a bohonosných otcù našich, Ivana, poustevníka èeského a Prokopa Sázavského (svatých muèedníkù Jana a Jeronýma), svìtitele muèedníka Gorazda Èeského a Moravsko-slezského, svìtitele vyznavaèe Alexije Karpatského, svatých
a spravedlivých rodièù27 Jáchyma i Anny a všech svatých nech
smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý a lidumil.
Vìøící:

Amen.
Nìkde je zvykem, e knìz pøi kadé velké veèerní ehná:

Knìz:

Poehnání Hospodinovo na vás, blahodatí a lidumilností jeho, vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.

Vìøící:

Amen.
Dle øeckého obyèeje knìz zakonèuje:

Na pøímluvy svatých otcù našich, Pane Jeíši Kriste,
Boe náš, smiluj se nad námi a spasi nás.
Poznámka k øecké slubì litije a ehnání chlebù
V Øecku vycházejí duchovní konat litiji z oltáøe královskou bránou (na Rusi
vycházejí severními vrátky a královská brána je zavøena). ehnají chleby
(mùe jich být mnohem více ne jen pìt), víno (mono v lahvích postavit vedle
chlebù) a olej (i nádob oleje mùe být více); pšenici nepouívají. Pøi modlitbì
k poehnání chlebù po slovech: „Posvì vìrné, kteøí z nich okusí,“ mùe knìz
èíst z lísteèkù jména pravoslavných køesanù, za nì si vìøící, kteøí dary pøinesli, pøejí vykonat modlitbu. Dle zvyku první z poehnaných chlebù knìz posléze políbí a na závìr jím ehná shromádìný lid (mùe se pozdvihnout celá
nádoba s chleby, vínem a olejem – tzv. litijník – poehnat s ním vìøícím).
11/2013—2016 v. 5.2

Odkazy a poznámky k postupu veèerní:
1

Viz alm 85. / 86. v. 17. Myslí se takové znamení, které pøináší
záchranu – viz napø. znamení krve na dveøích Israelitù v Egyptì, které
zachraòovalo pøed andìlem smrti, (sv. Athanasios) nebo znamení
zpìtného pohybu sluneèního stínu (Iz 38,8)

2
3
4
5
6
7
8
9

Podivuhodnì

10
11

Lekají se, plaší se, propadají zmatku – panice

12
13
14
15
16
17
18

Jako kdysi Sinaj (Exod 19,18)

19
20
21
22
23

Podobnì jako v Num 16. kap.

24

Podle výkladového slovníku (Djaèenko, str. 385) „opravdánie“ = zákon,
ustanovení povinností (v Bibli vìtšinou: Boí Zákon). Boí ustanovení
(èili nejen pøikázání Zákona, ale všechny biblické pokyny)
k ospravedlnìní a oèištìní høíšníka. Jedná se tedy o to, co ukazuje
èlovìku cestu spravedlnosti. Pøeklad „Zákon“ je sice trošku zuující, ale
koresponduje se „starozákonním rámcem“ veèerní bohosluby.

25
26
27

Pøesnìji: mírní

Rozdìluješ vody klenbou svou. Pokrýváš vodami své výsosti
jako vanutí vánku; nebo: jako duchy
Pøesnìji: neodchýlí se se na vìky vìkùv
Studních, proláklinách, zøídlech
Jelenùm
Pøesnìji: hadù
Pøesnìji: drak, had onen (leviatan) (Job 40,20[25]). Jiní uvádìjí:
kytovec, velryba. Myslí nìjaká moøská obluda a souèasnì i duchovní
had = ïábel; je Bohem stvoøen a poníen. Sv. Basil Vel., sv. Athanasios,
bl. Theodoret, Augustin i Zlatoúst chápou hada jako zlého ducha a jeho
boj s lidmi, èasté vítìzství nad nimi, ale i vítìzství svatých nad ním
v moøi ivota.
Jsou tím znovu stvoøeni (jako v prvých dnech stvoøení svìta; Gen
1,1–30). Bùh mùe dle své vùle vše znièit, a naopak vše znovu stvoøit.
Dosl.: ustanov dveøe k ohlídání mých rtù
Výmluv
Dosl.: s jejich vyvolenci (zvolenci; myslí se – pøedstaviteli)
Sjednocen, pøipoèten
Napravuje
Slovní høíèka – milost (milosrdenství) a olej (v øeètinì podobné); myslí
se tím: spravedlivý nech uèí a napravuje, s høíšníky nechci nic mít.
Je mocná
U pekla
Tj.: nezbavuj mne ivota
Myslí se – kolem pastí i celou cestou ivota (sv. Athanasios,
bla. Theodoret a dal.).

Dosl.: vysvobodí je
Dosl.: bohorodièù, boho-pøedkù; tj. skrze pøesv. Bohorodici jsou
pøedkové vtìleného Boha.

