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Veèerní bohoslu�ba – tøetí èást

Velkopostní veèerní

Tato bro�urka obsahuje zmìny v postu-
pu veèerní bohoslu�by pro slu�bu velko-
postní veèerní. Dále je zde pøeklad kajích
stichir a stichir z triodu postního, které
jsou pro velkopostní veèerní potøeba.

Tento svazek je koncipován jako doplnìk
ke kní�ce „Postup veèerní s výbìrem z ok-
toichu“ – je to volnì pøipojená její tøetí èást.

První èást „Postupu veèerní s výbìrem
z oktoichu“ je pro slu�bu podle této
bro�urky nutnì potøeba kvùli základnímu
postupu bohoslu�by, který tady není v úpl-
nosti obsa�en, je�to zde jsou jen zmìny pro
slu�bu velkopostní veèerní.

Dalším doplòkem v rámci této volné tøe-
tí èásti veèerní bohoslu�by je výbìr z triodu
kvìtného pro slu�bu veèerní v dobì
paschální.

Stichiry pro veèerní bohoslu�by od Laza-
rovy soboty, pøes celý Velký (strastný,
pašiový) týden a� po Paschu jsou vydávány
zvláš�.



Velkopostní veèerní
Na veèerní bohoslu�bì o syropustní nedìli (tj. veèer z nedìle na èisté pondìlí)
a stejnì tak i na všech veèerních bohoslu�bách, které se konají o všech postních
nedìlích (myslí se veèerní po nedìlním dnu), jsou zde uvedené zvláštnosti,
jimi� se velkopostní veèerní odlišuje od obvyklé ka�dodenní veèerní, která se
na závìr nedìle obvykle slou�í v ostatní roèní dobu.

Stichiry na „Hospodine, k tobì volám…“ na 10:
— ètyøi kající stichiry (dle panujícího hlasu oktoichu) (zde od str. 6)
— tøi stichiry z triodu (zde od str. 10)
— a tøi stichiry svatému z mineje

„Sláva…“ svatému z mineje, pokud má.
Nemá-li, pak „Sláva… I nyní…“ a bohorodièen (z mineje; nebo GS 464/386).

Vchod s kadidlem a pak „Svìtlo tiché“.

Zpívá se velký prokimen

O nedìlích: syropustní, 2. a 4. velkopostní:

Neodvracej tváøe od slu�ebníka svého, nebo� se trápím. Rychle
vyslyš mne, y pohlédni na duši mou a vysvoboï ji!
Verš: Spasení tvého brána, Bo�e, ké� se mi otevøe.
Verš: A� to uvidí chudí a radovati se budou.
Verš: Hledejte Boha, a �iva bude duše vaše.

O nedìlích 1., 3. a 5. velkopostní:



Tìm, kdo� se tebe bojí, Hospodine, y dìdictví jsi daroval.
Verš: Ze všech konèin zemì k tobì jsem volal.
Verš: Ukryješ mne pod krovem køídel svých.
Verš: Jméno tvé opìvovati budu na vìky.
Známo budi�, �e kvùli velkému prokimenu se koná o všech tìchto
bohoslu�bách malý vchod (s kadidlem).

Knìz nyní mìní svìtlé bohoslu�ebné roucho za tmavý epitrachil.

Po velkém prokimenu následuje: „Dej�, Hospodine, abychom veèer tento bez
høíchu strávili…“ 3 poklony (nyní zaèíná konání poklon po ukonèení nedìle).

Stichiry na stichovnì (jsou uvedeny u jednotlivých postních nedìlí).
(Z triodu; zde od str. 10)

„Nyní propouštíš“. Trisagion a� po Otèenáš.

Poté následují tyto tropary:

„Bohorodice, Panno, raduj se. Blahodatná Maria, Pán
s tebou. Po�ehnaná ty mezi �enami a po�ehnaný plod �ivota
tvého, nebo� jsi porodila Spasitele duší našich.“ (S poklonou)

„Sláva…“

Køtiteli Kristùv, pamatuj na nás všechny, abychom vy-
svobozeni byli od nepravostí našich, nebo� tobì je dána blaho-
da� prositi za nás. (S poklonou)

„I nyní…“

Proste se za nás, svatí apoštolé a všichni svatí, aby-
chom zbaveni byli bìd a sou�ení, nebo� ve vás jsme získali vrou-
cí zastánce u Spasitele. (S poklonou)

Pak: Pod tvoji milost se utíkáme, Bohorodice Panno,
modlitby v sou�ení našich nepøehlí�ej; ale z bìd vysvoboï nás,
jediná èistá a blahoslovená! (Bez poklony)

Místo ektenie „Smiluj se nad námi, Bo�e…“ se zpívá:
„Hospodi, pomiluj“ (40×) (mírným a tichým hlasem).

„Sláva… I nyní…“
„Tebe nad cherubíny ctìnìjší…“
Ve jménu Pánì po�ehnej, otèe!

Knìz: Po�ehnaný jest Kristus Bùh náš, v�dycky, nyní i pøíš-
tì, a� na vìky vìkùv.

Amen.
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Nebeský králi, pravoslavné køes�any posilni, víru
upevni, pohany zkro�, svìt zklidni, svaté obydlí toto v dobru
ochraòuj. Døíve zesnulé v sídla spravedlivých uveï a nás pøijmi
skrze pokání a vyznání, jako dobrý a lidumil.
Knìz: Modlitba sv. Efréma Syrského se tøemi velkými poklonami

Pane a Vládce �ivota mého, chraò mne od ducha lenosti, sklíèe-
nosti, panovaènosti a prázdnomluvnosti. †
Ducha pak èistoty, pokory, trpìlivosti a lásky udìl mi, slu�ební-
ku svému. †
Ó Pane a Králi, dej�, abych vidìl provinìní má a neodsuzoval
bratra svého, nebo� tys blahosloven na vìky vìkùv. Amen. †
Hned nato se zde èiní ještì dvanáct malých poklon, v�dy s modlitbou:
„Bo�e, oèisti� mne høíšného.“ Poté následuje ještì jedna modlitba sv. Efré-
ma, tentokrát však s jedinou velkou poklonou na konci (celkem 16 poklon).

(Líbáme svaté a uctívané ikony.)

Knìz: Sláva tobì, Kriste Bo�e, nadìje naše, sláva tobì!
Obvyklé propuštìní.

Po stolování se v nedìli veèer koná malé poveèeøí.

Takto se v místní církvi koná veèerní o všech velkopostních nedìlích (tj. veèer
po dni nedìlním). Postup zde pøevzat z našeho typikonu vydaného Pravoslav-
nou bohosloveckou fakultou v Prešovì. Závìr velkopostní veèerní je v rùzných
slovanských tradicích ponìkud odlišný.

Souèasná praxe Ruské církve se liší od námi uvedené jenom tím, �e modlitba
sv. Efréma se ète na nedìlní velkopostní veèerní jen jednou, se tøemi poklona-
mi (bez 12 malých poklon a bez opakování Efrémovy modlitby se závìreènou
poklonou; èili jen 3 poklony nikoliv 16; to samé platí pro velkopostní všedno-
denní devátou hodinku). Na velkopostních veèerních mimo nedìli veèer (a na
hodinkách první, tøetí a šesté velkopostních všednodenních) je 16 poklon, jako
v naší místní praxi. (V nedìli syropustní je tam ve farních chrámech zvykem
místo propuštìní èíst modlitbu „Vládce mnohomilostivý“ (viz závìr velkého po-
veèeøí) nad lidmi, kteøí jsou sklonìni k zemi, a pak si vyprošovat odpuštìní.)

Podle starší ruské tradice (19. století) se v nedìli veèer (pøed pondìlkem) a na
veèer pøed polyjelejním svátkem, pøipadne-li na všední den Ètyøicátnice, a po-
dobnì pøed svátkem èi pøedsvátem Zvìstování, slou�í veèerní tak, �e po Otèe-
náši je tropar svátku a pøíslušný bohorodièen, pak vroucí ektenie (èili nikoliv
„Hospodi, pomiluj“ 40×); po slovech knìze „Po�ehnaný jest Kristus Bùh náš…“
a po modlitbì „Nebeský králi…“ je modlitba sv. Efréma s tøemi poklonami,
a pak hned propuštìní (tj. 3 poklony místo 16). V ostatní všední dny Ètyøicát-
nice (není-li liturgie pøedem posvìcených Darù) byl postup, jak uvádí náš typi-
kon. V souèasné praxi se však eventualita s vroucí ektenií v nedìli veèer (na
pondìlí) zøejmì pøíliš nevyskytuje, avšak dodnes se u�ívá pøed svátkem Nale-
zení hlavy Jana Køtitele nebo pøed svátkem 40ti muèedníkù, padnou-li tyto
svátky na všední den Ètyøicátnice (zpívá se pak i „Bla�ený mu�“).

Modlitbu „Nebeský králi“ ète podle naší praxe knìz, podle ruské praxe �almis-
ta. Modlitbu sv. Efréma Syrského ète v�dy knìz.
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Kající stichiry podle hlasù
Zpívají se po nedìli veèer na velkopostní veèerní na „Hospodine, k tobì volám“
podle panujícího hlasu. (Jsou to první ètyøi stichiry v poøadí.)

Hlas 1.

Nesmírné je, Spasiteli, moøe mých høíchù, v nìm� tonu
svými prohøešky, vztáhni ke mnì ruku jako k Petrovi, spasi�
mne, Bo�e, a smiluj se nade mnou.

Aè jsem se myšlenkami a zlými skutky odsoudil, daruj
mi, Bo�e, Spasiteli, touhu po obrácení, abych k tobì volal: Spa-
si� mne, blahý Dobrodinèe, a smiluj se nade mnou.

Jiný svìt tì èeká, duše má, a soudce se ji� chystá, aby
usvìdèil skutky tvé tajné a hrozné. Neulpívej tedy na vezdej-
ším, ale sama pøedstoupi� pøed soudce a zvolej: Bo�e, oèisti�
a spasi� mne!

Nepohrdej mnou, který jsem høíšnou zahálkou opano-
ván, Spasiteli mùj, povznes myšlení mé ku pokání a uèiò mne
dìlníkem dovedným na vinici tvé. Daruj mi odmìnu jako tomu,
který jen poslední hodinu pracoval, a milost velikou.

Hlas 2.

Zhøešil jsem proti tobì, Kriste Spasiteli, jako marno-
tratný syn. Pøijmi mne kajícího, Otèe, a smiluj se nade mnou,
Bo�e.

Volám k tobì, Kriste Spasiteli, slovy celníka: Oèisti�
mne jako jeho a smiluj se nade mnou, Bo�e.

Myslím na hrozné skutky neslušné, které jsem spá-
chal, ke slitovnosti tvé se utíkám, napodobiv celníka. A té� ne-
vìstku slzami tì skrápìjící a syna marnotratného. Takto
padám pøed tebou, Milostivý, døíve, ne� mne odsoudíš, uka� sli-
tovnost svou a smiluj se nade mnou.

Nepravosti mé, pøehlédni, Pane, jen� jsi se z Panny na-
rodil, a srdce mé oèisti, uèiniv z nìho chrám svatého svého Du-
cha. Nezahánìj mne od tváøe své ty, jen� nezmìrnou máš
milost velikou.



Hlas 3.

Veèerní píseò ti pøinášíme, Kriste, s kadidlem a du-
chovními zpìvy; smiluj se nad námi a spasi� duše naše.

Spasi� mì, Pane, Bo�e mùj, nebo� ty jsi záchrana
všech. Bouøe vášní mnou zmítá a bøemeno mých høíchù mne
potápí. Podej mi pomocnou ruku a ke svìtlu mne pozdvihni,
jako jediný milosrdný a lidumil.

Rozptýlenou mysl mou soustøeï, Pane, a zledovatìlé
srdce mé oèisti. Daruj mi pokání jako Petrovi, vzdechy jako cel-
níkovi a slzy jako nevìstce. Abych hlasem velikým volal k tobì:
Bo�e, spasi� mne, jako jediný milosrdný a lidumil.

Mnohé zpìvy modliteb jsem konal, leè prodlévání
v høíchu jsem neukonèil. Jazykem svaté pìní hlaholil, v duši
však na neslušnosti pomýšlel. Naprav toto rozštìpení, Kriste
Bo�e, skrze pokání, a spasi� mne.

Hlas 4.

Chtìl jsem svými slzami smýt zápis høíchù mých,
Pane, a v dalším svém �ivotì se pokáním tobì zalíbit, ale nepøí-
tel mne oklamává a napadá duši mou. Pane, døíve, ne� docela
zahynu, spasi� mne.

Kdo není zachránìn, kdy� v bouøi �ivota pøiplouvá
k tvému pøístavu, Pane, aneb kdo není vyléèen, kdy� se v nemo-
ci utíká k tvému léèení? Uèiniteli veškerenstva a lékaøi nemoc-
ných, Pane, døíve, ne� docela zahynu, spasi� mne.

Omyj mne slzami mými, Spasiteli, nebo� mnohými høí-
chy jsem se poskvrnil. Proto� padám pøed tebou já, který jsem
zhøešil. Bo�e, smiluj se nade mnou.

Oveèkou jsem duchovního stádce tvého a k tobì, Pastý-
øi dobrému, se utíkám. Vyhledej mne ztraceného, Bo�e, a smi-
luj se nade mnou.

Kající stichiry podle hlasù 7



Hlas 5.

Pane, neustávám høešiti, nechápu, �e jsem byl uèinìn
hodným tvé lidumilnosti. Pøekonej moji bezradnost, jediný Bla-
hý, a smiluj se nade mnou.

Pane, lekám se sice strašlivosti tvé, zlo však nepøestá-
vám èiniti. Kdo by se na soudu nebál soudce? A kdo, chtìje se lé-
èit, hnìvá svého lékaøe, jako já? Dlouhotrpìlivý Pane, buï
milostiv k mé nemoci a smiluj se nade mnou.

Mno�ství prohøešení mých pøehlédni, Pane, jen� jsi se
z Panny narodil. Prosím tebe, všechny høíchy mé oèisti�, udìliv
obrácení mysli mé, a smiluj se nade mnou, nebo� jsi jediný
lidumil.

Bìda mnì! Komu jsem se pøipodobnil? Neplodnému
fíku. Bojím se, �e budu proklet a vy�at. Leè nebeský sadaøi,
Kriste Bo�e, zkøehlou duši mou uèiò plodonosnou, jako syna
marnotratného pøijmi� mne a smiluj se nade mnou.

Hlas 6.

Kriste, dej�, a� pøi strašném pøíchodu tvém neuslyší-
me: „Neznám vás!“ Nebo� nadìji svou vlo�ili jsme v tebe, Spasi-
teli. Tøeba�e jsme pøikázání tvá kvùli své ledabylosti
nezachovávali, pøesto prosíme: Slituj se nad dušemi našimi.

Kajícnosti jsem nedosáhl, ba ani slz. Proto se modlím
k tobì, Kriste Bo�e: Døíve, ne� nastane konec, dej mi obrácení
a lítost, abych vysvobozen byl od muèení.

Nahého, �ádnou ctností neodìného, nachází mne ne-
pøítel. Šíp høíchu vystøeluje, zasahuje a zraòuje mne. Ty však
jako lékaø duší i tìl, Bo�e, rány duše mé zhoj a smiluj se nade
mnou.

Krvácející rány na srdci mém se rozšiøují kvùli mno-
hých høíchùm. Vyléè je, Spasiteli, jako lékaø duší i tìl, prosícím
udìlující prominutí høíchù. Stále mi dávej kající slzy, Pane,
udìl mi odpuštìní provinìní a smiluj se nade mnou.
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Hlas 7.

Jako marnotratný syn pøišel jsem, slitovný Bo�e, pøi-
jmi mne, padajícího pøed tebou, jako jednoho z nádeníkù svých,
a smiluj se nade mnou, lidumile.

Jako ten, jen� upadl mezi lotry a byl zranìn, tak i já
jsem upadl do mnohých høíchù a zranìnou mám duši. Ke komu
se uteèu, já provinilý? Jedinì k tobì, dobrotivému lékaøi duší.
Vylij na mì, Bo�e, velikou milost svou.

Nepodtínej mne høíšného jako neplodný fíkovník, Spa-
siteli, poseèkej ještì, daruj mi mnoho let a napájej duši mou sl-
zami pokání, abych nesl plody milostí.

Jsi jako Slunce spravedlnosti; osvìcuj srdce tìch, kteøí
opìvují tebe. Pane, sláva tobì!

Hlas 8.

Tebe, Krále a Vládce, bez pøestání opìvují andìlé, i já
pøed tebou padám a volám jako celník: Oèisti� mne, Bo�e,
a smiluj se nade mnou.

Jsouc nesmrtelná, duše moje, neutápìj se ve vlnách
(svìtského) �ivota, ale povznes se a volej ke svému dobrodinci:
Bo�e, oèisti� a spasi� mì.

Kdy� si v mysli své vybavím mno�ství špatností, jich�
jsem se dopustil, a v myšlenkách dojdu ke strašnému onomu
výslechu pøed soudem, zachvácen jsa tøesem, k tobì, lidumilné-
mu Bohu, se utíkám. Proèe� prosím tebe, jediného bezhøíšného:
Nepøehlédni mne, daruj lítost poní�ené duši mé, ne� pøijde ko-
nec, a spasi� mne.

Daruj mi pláè, Bo�e, jako tenkrát �enì høíšnici. A uèiò
mne za hodna skropit slzami nohu tvou, která mne vyvedla
z cesty klamu; a jako myro blahovonné nech� ti pøinesu �ivot
èistý, uèinìný mi skrze pokání. Ké� i já uslyším vytou�ený hlas
tvùj: Víra tvá tì zachránila, jdi v pokoji.
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Z triodu postního

Stichiry pro veèerní z triodu

Na nedìli syropustní veèer

Z triodu, dílo Josefovo

Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 2.)

Nastupujíce na svaté kolbištì svìdomitého pùstu,
sna�me se všichni zdr�enlivostí pokoøit tìla svá. S modlitbou
a slzami hledejme Pána, který nás spasil. Nadobro zapomeòme
všechny vzájemné špatnosti, zpívajíce: Zhøešili jsme pøed te-
bou, Kriste Králi, zachraò nás jako kdysi Ninivetské a pøijmi
nás za úèastníky nebeského království, Milosrdný.

Zoufám nad sebou, kdy� myslím na skutky své, Pane,
hoden jsem všelikého muèení. Hle, opovrhoval jsem úctyhodný-
mi pøikázáními tvými, Spasiteli, a promrhal �ivot zhýrale. Pro-
to se modlím, abys mne potoky kajících slz oèistil, pùstem
a modlitbou osvítil, jako jediný Milostivý, a neošklivil si mne,
Dobrodinèe všech nejdobrotivìjší.
Další Josefovy stichiry (hlas tý�)

Postní dobu skvìle zapoènìme, askezi duchovní se
podrobme, oèis�me duše své, oèis�me tìla, pos�me se nejen v jíd-
le, avšak i od ka�dé vášnì, ctnostmi pùsobíce rozkoš duchu.
V nich se zdokonalujme láskou, abychom všichni uèinìni byli
hodnými spatøit s duchovní radostí nejctihodnìjší utrpení
Krista Boha a záøivou Paschu.
Dále 3 stichiry svatému z mineje.

Stichiry na stichovnì

Vysvitla blahoda� tvá, Pane; záøí, aby osvítila duše
naše. Hle, nyní je správný èas, hle, doba pokání; odlo�me tedy
skutky temnoty a oblecme se ve zbroj svìtla. Abychom pøeplaví-
ce hlubinu pùstu velikou, dostihli vzkøíšení Krista Pána a Spa-
sitele našeho Je�íše, který tøetího dne z mrtvých vstal. On
zachraòuje duše naše.

Stíšek: K tobì pozvedám oèi své, jen� v nebesích pøebýváš. Tak jako oèi



slu�ebníkù na ruce svých pánù, jako oèi slu�ebnice na ruce své
paní, tak i naše oèi hledí k Hospodinu Bohu našemu, dokud se
nad námi neslituje.
(Opakuje se opìt pøedešlá stichira.)

Stíšek: Smiluj se nad námi Pane, smiluj se nad námi, nebo� jsme pøíliš
potupou nasyceni, naše duše je u� dosyta naplnìna posmìšky
sebejistých a poní�ením od pyšných.
(A muèednièen:) Jen� jsi oslavován v památkách svatých

svých, Kriste Bo�e, uprošen jimi, sešli nám milost velikou.
Sláva… (Z mineje, je-li. Pokud nikoliv, tedy: Sláva… I nyní…)

Andìlské øády tì oslavují, Matko Bo�í, nebo� jsi poro-
dila Boha spoluvìèného s Otcem a Duchem, Pøeèistá. Bez vášnì
jsi poèala toho, který andìlské øády ustanovil. Jeho pros, aby od
zhouby zachránil a osvítil duše pravoslavných, kteøí opìvují
tebe, Nejèistší.

1. nedìle velkopostní veèer

Z triodu, dílo Josefovo

Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 4.)

Udìl mi lítost a vzdal ode mne veškerou špatnost. Da-
ruj úplnou nápravu mnì, který jsem ponoøen do tìlesných váš-
ní a vzdálen jsem od tebe, Bo�e, Králi králù, v�dy� nemám
nikde v nikom jinou nadìji. Zachraò mne zhýralého pro veli-
kou dobrotu tvou, Je�íši nejmocnìjší, Spasiteli duší našich.

Moj�íš podivuhodný, postem se oèistiv, spatøil Toho,
jeho� tou�il uvidìt. Vynasna� se, poní�ená duše má, aby ses mu
pøipodobnila. Horlivì se ve dnech postních od špatností oèis�uj,
abys uzøela (Boha) Jsoucího, dobrého a lidumilného, jen� ti da-
ruje odpuštìní, èistotu a vysvobození.
Dílo Theodorovo (hlas 6.)

Druhý týden postní skvostnì zaènìme, bratøi, den po
dni zdokonalujíce dvì veliké ctnosti, je� nám poslou�í jako vùz
ohnivý Eliáši Tesbitskému. Mysl povznesme bezvášnivostí.
Tìlo vyzbrojme èistotou. Na tomto voze jedouce, vítìzíme nad
nepøáteli.
Dále 3 stichiry svatému z mineje.
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Stichiry na stichovnì (hlas 8.)

Pojïme, oèistíme se udìlováním almu�ny a slitovností
nad ubohými. Nevytrubujme to, neukazujme své milosrden-
ství. Nech� levice neví, co èiní pravice. Nech� ctiba�nost naše
nezmaøí ovoce almu�ny. Leè k Tomu, kdo vidí, co je skryté, zvo-
lejme: Otèe, promiò prohøešení naše jako lidumil.

Opakuje se ještì jednou.

(Muèednièen) Muèedníci Pánì, ka�dé místo posvìcujete
a všechny nemoci léèíte. Modlíme se k vám: I nyní proste, aby
vysvobozeny byly od nástrah nepøítele duše naše.
Sláva… I nyní… (Bohorodièen)

Nebeš�ané opìvují tebe, Matko radostí obdaøená, sòat-
ku nepoznavší. I my slávu vzdáváme nevyzpytatelnému rození
tvému. Bohorodice, pros, aby spaseny byly duše naše.

2. nedìle velkopostní veèer

Z triodu, dílo Josefovo

Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 8.)

Nesèetnìkrát zhøešil jsem tobì a nesèíslná muka oèe-
kávám: skøípìní zubù a pláè neutìšený, propast ohnivou, tmu
a podsvìtí. Soudce nejspravedlivìjší, daruj mi slzy, jimi� nalez-
nu prominutí a uvolnìní od špatností mých. Postím se a vzý-
vám tebe: Vládce, Kriste, slituj se nade mnou z veliké a hojné
své milosti.

Mne, který jsem se ztratil v horách hrozných pøestup-
kù, vyhledej, (Bo�e) Slovo, zavolej mne zpátky k sobì. Zlé návy-
ky mojí mysli do dáli za�eò, èím� mne umrtveného opìt o�ivíš.
K �ivotu navra� mne, jen� v neustálém pláèi úpím: Vládce,
Kriste, slituj se nade mnou z veliké a hojné své milosti.
Dílo Theodorovo (hlas tý�)

Poèínajíce tøetí týden postní, vìrní, chvalme uctívanou
Trojici. Opomíjejme jiná potìšení, tìlesné vášnì nechejme
uvadnout a opadat z duších našich. Pak po�neme kvítí svaté,
vìnce uvijeme Tomu, kdo je poèátkem dnù. Abychom všichni,
kteøí vìnce nosíme, opìvovali Krista jako vítìze.
Dále 3 stichiry svatému z mineje.
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Stichiry na stichovnì (hlas 8.):

Uzdu Otcovu jsem vyplivnul, kdy� zdivoèela mysl má.
�iji s myšlenkami høíšnými jako mezi dobytkem, celý �ivot svùj
zhýrale jsem promrhal, já bídný, zbaven jsem pokrmu posilují-
cího srdce, kdy� jsem v doèasném tomto �ití ztuènìl hltáním
slastí. Leè nezavírej mi své lidumilné nitro, Otèe dobrý. Otevøi
mi a pøijmi mne jako syna marnotratného a spasi� mne.

Opakuje se ještì jednou.

(Muèednièen) Muèedníci Pánì, ka�dé místo posvìcujete
a všechny nemoci léèíte. Modlíme se k vám: I nyní proste, aby
vysvobozeny byly od nástrah nepøítele duše naše.
Sláva… I nyní… (Bohorodièen)

Nebeš�ané opìvují tebe, Matko radostí obdaøená, sòat-
ku nepoznavší. I my slávu vzdáváme nevyzpytatelnému rození
tvému, Bohorodice, pros, aby spaseny byly duše naše.

3. nedìle velkopostní (køí�ová) veèer

Z triodu, dílo Josefovo

Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 8.)

Pane, na køí�i jsi dobrovolnì rozprostøel ruce své. Kla-
nìt se tomu se srdcem dojatým uèiò hodnými nás, kteøí jsme
osvíceni pùstem a modlitbami, støídmostí a dobroèinností,
nebo� jsi blahý a lidumil.

Pane, mno�ství høíchù mých oèisti dle mno�ství slito-
vání svých, Nejslitovnìjší, a uèiò nás hodnými s duší èistou hle-
dìt na køí� tvùj a líbati jej po celý nastávající týden
zdr�enlivosti, nebo� jsi lidumil.
Dílo Theodorovo (hlas 3.)

Velikým zázrakem je pohlédnout na døevo, na nìm�
byl Kristus tìlem dobrovolnì ukøi�ován. Svìt se tomu klaní
a osvícen jest. Ó sílo Køí�e! Kdy� tì vidí démoni, se�ehnuti jsou!
Ukazuje se, �e i pouhé tvé zobrazení je spaluje! Velebím tì, pøe-
èisté døevo, uctívám tì, klaním se pøed tebou s bázní, a oslavuji
Boha, jen� mi skrze tebe daroval �ivot nekoneèný.
Dále 3 stichiry svatému z mineje.
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Stichiry na stichovnì (hlas 8.):

Vzhlédnout oèima svýma na nebe se neodva�uji, já bíd-
ný, pro zlé skutky své. Jako celník však sténaje, vzývám tebe:
Bo�e, oèisti� mne høíšného, a od pokrytectví farizejského vysvo-
bodi� mne jako jediný Milosrdný.

Stíšek: K tobì pozvedám oèi své, jen� v nebesích pøebýváš. Tak jako oèi
slu�ebníkù na ruce svých pánù, jako oèi slu�ebnice na ruce své
paní, tak i naše oèi hledí k Hospodinu Bohu našemu, dokud se
nad námi neslituje.
(Opakuje se opìt pøedešlá stichira.)

Stíšek: Smiluj se nad námi Pane, smiluj se nad námi, nebo� jsme pøíliš
potupou nasyceni, naše duše je u� dosyta naplnìna posmìšky
sebejistých a poní�ením od pyšných.
(Muèednièen) Muèedníci Pánì, ka�dé místo posvìcujete

a všechny nemoci léèíte. Modlíme se k vám: I nyní proste, aby
vysvobozeny byly od nástrah nepøítele duše naše.
Sláva… I nyní… (Bohorodièen)

Nebeš�ané opìvují tebe, Matko radostí obdaøená, sòat-
ku nepoznavší. I my slávu vzdáváme nevyzpytatelnému rození
tvému, Bohorodice, pros, aby spaseny byly duše naše.

4. nedìle velkopostní veèer

Z triodu, dílo Josefovo

Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 3.)

Velké dílo zdr�enlivosti pøedveïme v tento èas, vìrní,
abychom veliké slávy dosáhli, jsouce Bohem velikým vysvobo-
zeni od ohnì propasti pekelné. Doba postní se pùlila, uka�me
tedy zjevnì, �e jsme u� zapoèali se svatým �ivotem. Vroucnì se
sna�me, abychom dosáhli ctnostného zakonèení �ivota našeho
a pøijali tak rozkoš nestárnoucí.
Dílo Theodorovo (hlas 7.)

Polovinu posvátné cesty postní jsme pøekroèili, utíkej-
me k budoucí radosti. Duši poma�me olejem dobroèinnosti,
abychom uèinìni byli hodnými poklonit se bo�skému utrpení
Krista Boha našeho a uvítat strašné a svaté Vzkøíšení.
Dále 3 stichiry svatému z mineje.
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Stichiry na stichovnì (hlas 7.)

Vinici zasadil, vinaøe povolal; èili blízko je Spasitel.
Pojïte, postní bojovníci, a pøijmìte odmìnu. Nebo� bohatý je
dárce a milostivý. Za trochu námahy obdr�íme milost duším
našim.
Jiná stichira (hlas 6.)

V lotrovské uva�ování upadl Adam, oklamán svými
myšlenkami, zranil duši svou. Nahý a obraný, nyní bez pomoci
le�í. Ani knìz (v èasech) pøed Zákonem nevìnuje se mu, ani le-
vita podle Zákona nepohlédne na nìho. Jedinì ty (se ho
ujímáš), Bo�e, který jsi za námi pøišel – nikoliv ze Samaritánù
ale z Bohorodice. Pane, sláva tobì.

(Muèednièen) Muèedníci tvoji, Pane, nezøekli se tebe ani
nezavrhli pøikázání tvá. Na pøímluvy jejich smiluj se nad námi.
Sláva… I nyní… (Bohorodièen; hlas 6.)

Jako archandìlé opìvujme, vìrní, nebeský palác, brá-
nu vpravdì zapeèetìnou. Raduj se, ty, díky ní� nám vyrostl
Spasitel všech, Kristus, �ivotodárce a Bùh. Skoli� rukou svou,
Vládkynì, muèitele a bezbo�né nepøátele naše. Pøeèistá, tys
nadìje køes�anù.

5. nedìle velkopostní veèer

Z triodu

Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 1.)

Zchudl jsi, bohatý Kriste, abys lidi obohatil nesmrtel-
ností a dal jim zaskvìti se jako svìtla. Proto mne, který jsem
zchudl kvùli slastem �ivota, oboha� ctnostmi. Pøipoj mne k chu-
dákovi Lazarovi, vysvoboï mne bohatého mukami od oèekáva-
jící mne propasti pekelné.

Špatnostmi jsem hroznì zbohatl, slasti si zamiloval,
rozkoší, které svìtský �ivot dává, jsem si u�íval, ohnìm propas-
ti zotroèen byv. Pane, mysl má vyhladovìlá ji� umdlévá. Jako
nad opovrhovaným Lazarem, který bezvládnì le�í pøede dveø-
mi svatých skutkù, slituj se nade mnou, Vládce.
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Další stichira (hlas tý�)

Šestý týden ctihodného pùstu horlivì zaèínáme. Pøi-
nesme pøed svátkem ratolestí chvalozpìv Pánu, jen� se béøe ve
slávì a s Bo�skou mocí do Jerusalema, aby zahubil smrt. Proto
zbo�nì pøipravme znamení vítìzství, ratolesti ctností, abychom
zpívali Stvoøiteli všech: Hosana!
Dále 3 stichiry svatému z mineje.

Stichiry na stichovnì (hlas 1.)

Podivuhodný je pro nás Spasitelùv lidumilný zpùsob,
jím� daroval pravé poznání tìm, kteøí po nìm tou�í, posoudiv
�ivot Lazarùv i boháèùv a ukázav konec obou. Prchnìme od ne-
milosrdnosti a nelidskosti bohatcovy, a horleme pro trpìlivost
a velkodušnost Lazara, abychom s ním v náruèi Abrahamovì
hromovì zapìli: Soudce spravedlivý, Pane, sláva tobì!

Opakuje se ještì jednou.

(Muèednièen) Na pøímluvy všech svatých i Bohorodice,
udìl nám pokoj svùj, Pane, a smiluj se nad námi jako jediný sli-
tovný.
Sláva… I nyní… (Bohorodièen)

Nebeských øádù radosti, lidí na zemi silná zastánky-
nì, pøeèistá Panno, zachraò nás, k tobì se utíkající, nebo� na
tebe jsme po Bohu nadìji svou slo�ili.

Pouèení o zádušních obøadech. Pokud nìkdo zemøe ve dnech
uprostøed velkopostního týdne, nekoná se zádušní bohoslu�ba tøetí-
ho dne po smrti a� do pátku, kdy se teprve za nìho vykoná panychi-
da (veèer). A v sobotu se koná za nìho liturgie. A v pøíští sobotu se
koná zádušní bohoslu�ba za devátý den. Zádušní obøady ètyøicáté-
ho dne po zesnutí se však konají pøesnì toho dne, na který pøipad-
nou, a� u� je jakýkoliv.
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