Pøi zádušní
bohoslubì
Hlavní hymny pro veèerní a liturgii
ke slubì za zesnulé

Notace v pøíloze

Pøi zádušní bohoslubì
Na veèerní
Po úvodním almu

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 6
3 dle typiku (napø. z oktoichu) a 3 zádušní.
Hlas 8.

Všech, od dávných vìkù zemøelých, vzpomínáme dnes jména, konajíce jejich památku. Na všechny, v kadé dobì zbonì ijící, pamatujme, vìrní, opìvujíce Pána a Spasitele, vyprošujíce jim horlivì
dobré zodpovídání na soudu Boha našeho. A pøijde soudit celou
zemi, aby obdreli radostné stání po pravici Jeho 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 rajských 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, kadého èlovìka, který ti byl za ivota
svého vìrným sluebníkem. Všechny, kteøí se k tobì odebrali rùznými zpùsoby a jakýmikoliv cestami, Boe, uèiò hodnými nebeského
království svého.“
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»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 v hrobech nevzhledná, pøipravená
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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.

Hlas 8. — troparový

I nyní… (Bohorodièen podle typiku. V pátek veèer je to dogmatik panujícího hlasu – èili první bohorodièen z minulé soboty veèer.)
Svìtlo tiché.
Místo prokimenu se zpívá zádušní: „Alleluja“ (8. hlas) s dvìma verši.
(Srovn.  64,5; 44,18)

Alleluja. (Tøikrát)
Verš 1.:
Verš 2.:

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

Stichiry na stichovnì
Podle typiku

Duše jejich
Verš:

Po Otèenáši
Zádušní tropar (hlas 8.)

Ty, jen v hlubokosti své moudrosti y lidumilnì vše øídíš ¡ a co jest
prospìšné, y všem podáváš, jediný Tvùrce, ¡ upokoj, Hospodine,
duše sluebníkù svých, y nebo nadìji svou sloili na tebe, ¡ Stvoøitele a budovatele y a Boha našeho. ¡
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
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y v blaenosti spoèinou.
K tobì, Hospodine, povznesl jsem duši svou, Boe mùj.
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Pøíloha: notace zádušních hymnù
I nyní…
Zádušní bohorodièen

Na liturgii
Blahoslavenství
Zádušní tropar (hlas 8.)

Ty, jen v hlubokosti své moudrosti y lidumilnì vše øídíš ¡ a co jest
prospìšné, 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.
Zádušní prokimen

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

y v blaenosti spoèinou.
Verš: K tobì, Hospodine, povznesl jsem duši svou, Boe mùj.
Apoštol øadový a pak 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.

Evangelium øadové a pak zádušní: Jan 5,24—30
K pøijímání

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

Pøíloha: notace zádušních hymnù

Pøíloha: notace zádušních hymnù
Na veèerní
Místo prokimenu se zpívá: „Alleluja.“

Alleluja.
Verš 1.:
Verš 2.:

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

Tropary zpívané na veèerní po Otèenáši viz na liturgii.

Na liturgii

Zádušní tropar

Hlas 8. — troparový

Sláva…
Zádušní kondak
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