Postup zpìvu troparù pøi litiji

Zpívání troparù po Otèenáši na velké veèerní s litijí
Pravoslavný typikon pøedepisuje na svátky, pøi nich se na veèerní koná litije, slouit tzv. „všenoèní
bdìní“, co je v podstatì velká veèerní bohosluba, která se tìsnì pøed závìrem propojuje s jitøní (místo závìreèného propuštìní se ète alm 33. a pøechází se k šestialmí, jím zaèíná jitøní). Protoe se
však v našich podmínkách jitøní v èeštinì slouí jen nìkolikrát do roka, nastává velice èasto situace, s
ní pravoslavný typikon nepoèítá: sluba velké veèerní s litijí bez všenoèního bdìní. A pro tento pøípad
je zde návrh, jak v duchu principù pravoslavného typikonu upravit zpìt troparù po Otèenáši.
Upøesnìní: hovoøíme-li níe jednoduše o „troparech pøi litiji“ apod., tak máme na mysli zpìv
troparù po Otèenáši, kdy knìz tøikrát okuøuje tzv. litijník s pìti chleby, pšenicí, olejem a vínem
pøed tím, ne je poehná. Koná se ke konci velké veèerní.

1 Dvì poznámky ke zpùsobu zpìvu troparù pøi okuøování pìti chlebù:
a) Tropary se zpívají zásadnì bez »Sláva…« »I nyní…«
Èili pokud se tropary nezpívají na obyèejné veèerní, pøi ní je zvykem prokládat je »Sláva…« a »I nyní…«, ale jedná se o pøípad veèerní s litijí, kdy se zpívají pøi okuøování knìze,
pak se mezi nimi rozhodnì nezpívá ani »Sláva…« ani »I nyní…«
b) A vdy se musejí zazpívat tøi tropary, nebo první dvakrát a druhý jednou èi naopak, nebo
jeden tropar tøikrát apod. To je specifikum zpìvu troparù pøi litiji.
Knìz pøi zpìvu troparù tøikrát okuøuje chleby. A k trojímu okuøování musejí zaznít tøi zpìvy.
Na veèerní bez litije mohou být nìkdy tropary jen dva (napø. pøi všednodenní veèerní, kdy má
svátek jeden malý svatý). Tehdy se pìje první tropar, po nìm „Sláva“ a hned „I nyní“ a bohorodièen.

Kdy konáme veèerní s litijí?
V zásadì ve dvou pøípadech: má-li svátek velký svatý nebo je-li svátek z dvanáctera.
Pøípady svátku velkých svìtcù
Svaté dìlíme dle tradice na tzv. „malé“ a „velké“. V obou kategoriích jsou dvì podkategorie.
4 Velké svaté, jim lze konat litiji, dìlíme na 1.) tzv. „svaté s polyjelejem“ a 2.) na nejvìtší
svìtce tzv. „svaté s bdìním“ (to jsou napø. hlavní z apoštolù, a té se za takový pøípad poèítá
svátek svìtce, jemu jest zasvìcen daný chrám, i kdy by to jinak byl tøeba jen tzv. „malý
svatý“; dále mùeme takto oslavovat hlavní svaté našeho národa).
V pøípadì svatých s polyjelejem se litije mùe konat i nemusí – podle rozhodnutí pøedstaveného. V pøípadì svátku „svatého s bdìním“ by se litije mìla konat (ale pøedstavený i tak mùe rozhodnout, e se konat nebude). Záleí také na tom, jestli má svatý v mineji slubu pro litiji (tj. litijní stichiry). (Polyjelej = sváteèní hymnus: »Chvalte jméno Hospodinovo…« GS 414/350)

¶ KDY NENÍ SOBOTA VEÈER A KONÁ SE LITIJE K VELKÉMU SVATÉMU
Ve všední dny (tj. kdy není sobota veèer apod.) typikon pro litiji nerozlišuje pøi zpìvu troparù
mezi velkým svatým s polyjelejem a nejvìtším svatým (jemu je typikonem pøedepsáno bdìní).

Kdy má svátek má velký svatý s polyjelejem nebo svìtec s bdìním a není sobota veèer, tak
se pøi okuøování litijníku zpívá: ¬  tropar svatému – dvakrát; pak ® „Raduj se, Bohorodice
Panno“ – jednou.
„Raduj se Bohorodice Panno“ – tím se myslí evangelijní hymnus (tzv. andìlský pozdrav), který
je v Gorazdovì sborníku uveden jakoto „Zdrávas“.

· KDY JE SOBOTA VEÈER A KONÁ SE LITIJE K VELKÉMU SVATÉMU
Pokud je sobota veèer a veèerní se tedy vztahuje k nedìli, pak je vhodné zpívat: ¬ tropar nedìlní, pak lze zpívat  tropar svìtci a nakonec je vhodné v pøípadì svátku svatého, který má
polyjelej nebo bdìní (za pøedpokladu, e se mu právì koná litije) zpívat ® „Raduj se, Bohorodice Panno“.

. Zde se u ponìkud odchylujeme od typikonálního pravidla. Typikon pro plnou slubu (èili litije s konáním jitøní pøipojené k veèerní) pro tento pøípad rozlišuje mezi velkým svatým s polyjelejem a nejvìtším svatým (jemu je pøedepsáno bdìní). Nedìlní tropar se dle typikonu pøi litiji nebere a zpívá se jenom tøikrát „Raduj se, Bohorodice Panno“, to kdy má svátek svatý
s polyjelejem; nebo dvakrát „Raduj se, Bohorodice Panno“ a jednou tropar svatému, tak kdy
má svátek svìtec s bdìním. JENE, pokud se koná velká veèerní s litijí ale BEZ následné jitøní,
pak by odpovídalo duchu pravoslavného typikonu postupovat spíše podle pøedchozího odstavce
a rozhodnì nevynechávat nedìlní tropar. (Bliší zdùvodnìní v závìreèné poznámce.)

¸ LITIJE PØI SVÁTKU Z DVANÁCTERA
Jedinou výjimkou z výše øeèeného je svátek Pánì nebo Bohorodice z dvanáctera velkých
svátkù. Tam se na litiji vdy zpívá tøikrát tropar svátku.

Pokud je svátek Pánì z dvanáctera, pak jediný správný postup je: ¬  ® tropar svátku – tøikrát (i kdyby byla sobota veèer, protoe svátek Pánì nahrazuje všechny nedìlní hymny).
Co se týèe bohorodièných svátkù z dvanáctera, tam je obecná situace sloitìjší, ale ohlednì troparù na litiji, platí to samé jako v pøípadì svátku Pánì.

* POZNÁMKA O PROPUSTNÉM BOHORODIÈNU
Co se týèe nedìlního propustného bohorodiènu z oktoichu, lze uvést, e tento hymnus je
v principu urèen jen pro pøípady, kdy se nekoná litije. Na veèerní, kdy se slaví svátek velkého svatého, se tento propustný bohorodièen zpívá právì tehdy, kdy se pøi této veèerní litije
z nìjakých dùvodù nekoná. Take není vhodné jej zpívat, koná-li se litije. Proto je zcela na
místì zpívat místo nìj „Raduj se, Bohorodice, Panno“.
Lze obecnì øíci, e zpìvem „Raduj se, Bohorodice Panno“ pøi litiji vlastnì nemùeme nic zkazit, protoe tento zpìv je typikonálnì pravidelnì spojován s litijí (resp. s okuøováním pøi
poehnávání pìti chlebù, pšenice, oleje a vína).

Pokud se NEkoná litije, pak se na svátek svatého s polyjelejem nebo svatého s bdìním zpívá
pøi zpìvu troparù po „I nyní“ propustný bohorodièen. A zpívá se v takovém pøípadì nedìlní(!) propustný bohorodièen (nikoliv však podle panujícího hlasu, ale podle hlasu, na který
se zpívá tropar svìtci).

Kdy hovoøíme o propustných nedìlních bohorodiènech, máme na mysli ty, které jsou uvedeny
napø. v brourách k veèerní s výbìrem z oktoichu, které jsou v PDF na www.pravoslavi.cz/download — v brouøe: „Zpìv hymnù na velké veèerní“ – jsou to notované bohorodièny
uvedené pro kadý hlas (vdy kapitolce kadého hlasu jako tøetí poloka, napø. pro 1. hlas: na
str. 12 dole – „Gabriel ti zvìstoval...“)
Nebo v brouøe „Postup veèerní – S výbìrem z oktoichu“ – tady jsou propustné bohorodièny
uvádìny v druhé polovinì broury, kde je výbìr z oktoichu (napø. pro 1. hlas: na str. 29 – „Gabriel ti zvìstoval...“)

Take tyto propustné (tzv. „odpustitelné“ – moná by se èesky mohlo øíkat prostì: závìreèné) bohorodièny se pøi litiji NEBEROU.
q ZÁVÌREM KRÁTKÝ ROZBOR

Rozlišme si tøi pøípady, které nás v této souvislosti zajímají
| A) sluba velké veèerní bez lititije
| B) velká veèerní s litijí (máme však nyní na mysli hlavnì poehnání chlebù), ale bez všenoèního bdìní (tj. bez provázanosti s jitøní)
| C) velká veèerní s litijí propojená s jitøní (tzv. všenoèní bdìní)
+ Jak bylo u naznaèeno výše, pøípad „B“ je vlastnì zvláštnost, která se trochu vymyká striktnímu
znìní typikonu, protoe kdy se koná litije, tak by se vìtšinou mìlo konat i bdìní. Leè v našich podmínkách se právì tento pøípad èasto vyskytuje (a nejen u nás, i ve svìtì je to ve farní praxi prý dosti èastý
jev). Zøejmì u jen Rusové (resp. i Ukrajinci) striktnì trvají na tom, e i ve farní praxi se musí pøed
svátky odslouit všenoèní (Øekové ji tak striktní nejsou, vidìl jsem nìkolikrát, e na farnosti ehnali
chleby na veèerní, a pak bylo propuštìní a ukonèení). Pro naši situaci je potøeba postup odhadnout
s ohledem na principy, jimi se typikon všeobecnì øídí. To, co se zde píše pro nedìlní pøípad svátku velkého svatého s litijí, je tudí doporuèením, nikoliv typikonem definovaná praxe, nebo pro naši potøebu (varianta „B“) ádný explicitní typikonální pøedpis neexistuje.
Ke zpìvu troparù ve tøech popsaných situacích.
~ Ad A) Zpívají se tropary (je-li to v sobotu veèer): nedìlní, Sláva: svìtci a I nyní: závìreèný (tzv. „propustný) bohorodièen. Není-li sobota veèer, pak: svìtci, »Sláva… I nyní…« a propustný bohorodièen
(nedìlní podle hlasu pøedchozího troparu).
~ Ad C) Zpívá se „Raduj se, Bohorodice Panno“ a pøípadnì i tropar svatému. Není-li sobota veèer, pak
tropar svatému – dvakrát; pak „Raduj se, Bohorodice Panno“ – jednou (a u je to svìtec s polyjelejem
nebo s bdìním). Je-li to sobota veèer, zpívá se tøikrát „Raduj se, Bohorodice Panno“, to kdy má svátek
svatý s polyjelejem; nebo dvakrát „Raduj se, Bohorodice Panno“ a jednou tropar svatému, kdy má
svátek svìtec s bdìním. Je-li svátek z dvanáctera, tak tropar svátku tøikrát.
¢ Je potøeba si uvìdomit, e opakování troparu „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (tøikrát nebo dvakrát) a vynechávání jak nedìlního troparu tak nìkdy i troparu svìtci na veèerní, se dìje s ohledem na
to, e tyto sváteèní tropary se pak za pár chvil zpívají na jitøní. Tudí, aby se neopakovalo slavnostní
zpívání troparù dvakrát za sebou, pøesunuje se na jitøní. A proto, pokud se jitøní (èili všenoèní bdìní)
nekoná a slouí se jen veèerní (tj. pøípad „B“) je nutno(!) tyto tropary zpívat na veèerní. Èili zpívat je
podobnì jako v pøípadu „A“, ale bez »Sláva... I nyní...« Jinak by veèerní mohla zùstat bez sváteèních
troparù (resp. troparù nastupujícího dne) a to je z hlediska smyslu a ducha pravoslavného typikonu
nepøípustné. Zvláštì, kdy by bohosluba v sobotu veèer mìla zùstat bez zpìvu nedìlního troparu!
2 Místo propustného bohorodiènu, který se zpívá v pøípadì „A“, je však vhodné pøi litiji zpívat „Raduj se, Bohorodice Panno...“

