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Pojïte, pokloòme se…

Varianta pro všední den (staroruský nápìv)

Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2).

Slu�ba
ve všední dny

a v sobotu

Tropary, kondaky, prokimeny
a zpìvy ke svatému pøijímání pro dny

v týdnu, není-li nedìle

V š e d n o d e n n í a n t i f o n y

Gorazdovy notace k posvátným hymnùm
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Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému
pøijímání pro dny v týdnu, není-li nedìle

Øád zpìvu troparù a kondakù (výbìr z typikonu; zjednodušeno)

Konkrétní postupy v chrámu zasvìceném svìtci

Všední den i sobota — má-li svátek velký svatý (s køí�kem):

¶ Tropar svatého toho dne. · »Sláva…« Kondak svatého toho dne
(dle kalendáøe). ¸ »I nyní…« Nezahanbitelná zastánkynì køes�anù…

Všední den — má-li svátek malý èi šestirièný svatý:

¶ Tropar dni v týdnu, · tropar svìtci chrámu a ¸ tropar svìtci toho
dne dle kalendáøe (a pøípadnì i druhému svìtci). Kondaky: ¹ dni
v týdnu, º chrámu, » svatému z kalendáøe. ¼ »Sláva…« Se svatými
upokoj…» Ñ I nyní…« Nezahanbitelná  zastánkynì… (Viz str. 22)

Sobota — má-li svátek malý èi šestirièný svatý:

Tropar všem svatým a tropar svìtci toho dne (pøípadnì i druhému
svìtci). Kondaky: svatému toho dne. »Sláva…« Se svatými upokoj…
»I nyní…« kondak všem svatým („Hospodine, sadaøi…“) (Tropar chrá-
mu se nebere, proto�e je dnes nahrazen troparem všech svatých.)

Postup v chrámech svátku Pánì nebo Bohorodice:

Tropary: ¶ chrámu, · dne v týdnu* a ¸ svìtce dle kalendáøe. Konda-
ky: ¹ chrámu**, º dne*, » svìtce. ¼ »Sláva…« Se svatými upokoj…*
Ñ »I nyní…« Nezahanbitelná zastánkynì (je-li svátek s køí�kem, jinak
kondak chrámu; v bohorodièném chrámu v�dy). [*= vynechat, je-li svá-
tek s køí�kem; **= vypustit, je-li bohorodièný èi pøi svátku s køí�kem.]

Ve støedu a pátek se tropar dne v týdnu (tj. køí�i) pøesouvá na první
místo. V chrámu Bohorodice pak následuje tropar chrámu (v chrámu
svátku Pánì se dnes tropar chrámu nezpívá, proto�e je nahrazen tropa-
rem dne v týdnu, tj. køí�i). Pak svìtci z kalendáøe. Kondak dne v týdnu

Antifony pro všední den 27

Antifona 3.

Knìz koná malý vchod: Velemoudrost, povznesme se!

Na to se zpívá: »Pojïte, pokloòme se…«
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Následuje malá ektenie:
Knìz: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu…

Zádušní kondak 3

(jen v chrámu Bohorodice), svìtci dne, »Sláva…« Se svatými upokoj…
»I nyní…« kondak chrámu.

V sobotu: tropar chrámu, tropar všem svatým (pak pøípadnì tropar
zádušní) a tropar svìtci toho dne (pøípadnì i druhému svìtci). Konda-
ky: chrámu, svatému toho dne »Sláva…« Se svatými upokoj… »I ny-
ní…« kondak všem svatým („Hospodine, sadaøi…“)

Se svatými upokoj… (Zádušní kondak)
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V pondìlí

Tropar svatým andìlùm (4. hlas)

Kondak (2. hlas — stichirový)

Prokimen

Èiníš andìly své jako vanutí vìtru y a slu�ebníky své jako oheò
�hnoucí.
Verš: Dobroøeè, duše má, Hospodinu. Hospodine, tys nade vše veliký!

Antifony pro všední den 25

Následuje malá ektenie:
Knìz: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu…

Antifona 2.

Poté se ihned zpívá: »Jednorozený Synu…«
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Antifony pro všední den
V sobotu a ve dny svátkù oznaèených v kalendáøi køí�kem se zpívají antifony stejnì
jako v nedìli: „Dobroøeè, duše má, Hospodinu…“ (Stejnì tak ve všech dnech období po
svátcích z dvanáctera – a� do „opuštìní svátku“.) Dle místní tradice lze zpívat nedìlní
antifony i ve všední dny, kdy je dle našeho typikonu místo nich ovšem mo�no zpívat
ní�e uvedené antifony všednodenní.

Zde pou�itý nápìv všednodenních antifon je pøevzat z východoslovenské tradice a po-
nìkud se podobá øeckému.

Antifona 1.

Po velké ektenii:

V pondìlí 5

Zpìv ke svatému pøijímání

Zpívá se pomalu první verš prokimenu (mo�no opakovanì).

Pondìlí je zasvìceno beztìlesným mocnostem andìlským.
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V úterý

Tropar sv. Janu Køtiteli (2. hlas)

Prokimen

Spravedlivý veseliti se bude v Hospodinu, y nadìji svoji skládá na
nìho.
Verš: Slyš, Bo�e, hlas mùj, kdy� prosím tebe.

Kondak (1. hlas — stichirový)

Závìreèný kondak 23
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Závìreèný kondak
Pìje se na závìr troparù a kondakù, pokud není typikonem (viz str. 2) stanove-
no zpívat kondak jiný.

Nezahanbitelná zastánkynì køes�anù

V úterý 7

Úterý je zasvìceno sv. Janu, Pøedchùdci a Køtiteli Pánì.

Zpìv ke svatému pøijímání

V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát.
Alleluja (3×). (� 111,6—7)
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Ve støedu

Tropar svatému Køí�i (nápìv Gorazdova sborníku)

V sobotu 21

Zpìv ke svatému pøijímání (všem svatým)

Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. (Mù�e se pomalu opakovat zpìv prvního
verše prokimenu všech svatých.)

2. zpìv ke svatému pøijímání (zádušní)

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

Se svatými upokoj… (Viz str. 3)

Kondak všem svatým (tzv. „muèednièen“; 8. hlas — stichirový)

Prokimen všem svatým (8. hlas) (� 31.)

Veselte se v Hospodinu y a radujte se, spravedliví.
Verš: Blahoslavení jsou ti, kterým jsou odpuštìny jejich nepravosti
a høíchy jejich jsou pøikryty.

Prokimen zádušní (6. hlas) (Srovn. � 24,13, 1—2)

Duše jejich y v bla�enosti spoèinou.
Verš: K tobì, Hospodine, povznesl jsem duši svou, Bo�e mùj.

Ve støedu 9

Støeda je zasvìcena svatému Køí�i a pøesv. Bohorodici.
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Kondak svatému Køí�i (4. hlas — stichirový)

Prokimen  – píseò Bohorodice (hlas 3.)

Velebí duše má Hospodina, y a duch mùj zaplesal v Bohu, Spasiteli
mém.

Ke svatému pøijímání

Kalich spasení vezmu a jméno Pánì vzývati budu. Alleluja. (� 115,4)

V sobotu 19

Sobota je zasvìcena památce všech svatých.
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V sobotu

Tropar všem svatým (2. hlas)

Tropar všem svatým (8. hlas) – z nedìle všech svatých

Tropar zádušní (2. hlas)

Ve støedu 11

Verš: �e shlédl na poní�ení slu�ebnice své; od této chvíle blahoslaviti
mne budou všechna pokolení. (Luk 1,46—48)
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Ve ètvrtek

Tropar svatým apoštolùm (3. hlas)

Tropar sv. Mikuláši (4. hlas)

Kondak svatým apoštolùm (2. hlas — stichirový)

V pátek 17

Pátek je zasvìcen památce Ukøi�ování Kristova.
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V pátek

Tropar svatému Køí�i

Spasi�, Pane, lid svùj… (Viz str. 8)

Kondak svatému Køí�i

Jen� povznesl ses, Kriste… (Viz str. 10)

Prokimen

Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, y a klaòte se podno�í nohou jeho,
nebo� svaté jest!
Verš: Hospodin kraluje; a� se tøesou pohané! (� 98,5 a 1)

Zpìv ke svatému pøijímání

Spásu jsi vykonal uprostøed zemì, Bo�e. Alleluja. (3×) (� 73,12)

Ve ètvrtek 13

Ètvrtek je zasvìcen svatým apoštolùm a sv. Mikuláši.
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Kondak sv. Mikuláši (4. hlas — stichirový)

Prokimen

Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich y a do všech konèin
svìta slova jejich.
Verš: Nebesa vypravují slávu Bo�í a díla rukou Jeho hlásá obloha.

Zpìv ke svatému pøijímání

Zpívá se pomalu první verš prokimenu (mo�no opakovanì).

Ve ètvrtek 15


