Minea svátková
Notáø pro záøí
1. záøí – Zaèátek indiktu, tj. nového roku
6. záøí – Památka zázraku archandìla Michaela
8. záøí – NAROZENÍ PØESVATÉ BOHORODICE
9. záøí – Svatých Jáchyma i Anny
13. záøí – Památka obnovení chrámu Vzkøíšení
14. záøí – POVÝŠENÍ UCTÍVANÉHO KØÍE
26. záøí – Zesnutí sv. apoštola Jana

Pøíloha ke svátkové mineji

Gorazdovy notace k posvátným hymnùm
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1. záøí
Zaèátek indiktu, tj. nového roku
Památka ctihodného našeho otce Symeona Sloupníka
a archimandrity

Tropary po Otèenáši (hlas 2.) Indiktu

»Sláva…« (Hlas 1.) Tropar k ctihodnému Symeonovi

38

1. záøí

Na velké veèerní
Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«
1. bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

»I nyní…« (Hlas 6. – stichirový) K indiktu. Od Byzanta

GS = Gorazdùv sborník (tj. Lidový sborník modliteb a bohosluebných zpìvù pravoslavné církve). Odtud je pøevzata vìtšina nápìvù výše uvedných notací.
Je-li v mineji napø. po stichirách na »Hospodine, k tobì volám« odkaz na „1. nedìlní bohorodièen na závìr stichir na „Hospodine, k tobì volám“; tzv. dogmatik – viz
oktoich…“, není notace uvádìna zde, protoe by to byla zbyteèná duplicita. Notaci
k tìmto hymnùm lze toti najít pod èíslem pøíslušného hlasu v døíve pøipraveném
zpìvníku zvaném „Zpìv hymnù na velké veèerní bohoslubì: nemìnné hymny
z postupu veèerní a tøi zpívané hymny z vládnoucího hlasu; z èasoslovu a oktoichu“; tuto brourku lze stáhnout z adresy: www.pravoslavi.cz/download
(naleznete v kapitole „Z oktoichu“).
Toto je PDF soubor z adresy: www.pravoslavi.cz/download

Notáø – pøíloha k rozšíøené èeské svátkové mineji pro záøí – díl I. [pro mìsíc IX.]
Ji 10/2012–16 v. 0,6
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1. záøí

4

37

»I nyní…« (Hlas tý)

Kondak indiktu (hlas 2. – stichirový)

Kondak ct. Symeonu (hlas 2. – stichirový)
Poznámka k notacím sváteèních antifon pro liturgii
Sváteèní antifony mono zpívat buï podle nápìvu GS – vyznaèena je zde stichirová melodie 1. hlasu s nepatrným zjednodušením pouívaná v GS pro antifony nìkterých svátkù (v GS za tím úèelem nìkdy transponována z Es-Dur do F-Dur).
Nebo lze sváteèní antifony dobøe zpívat na východoslovenský nápìv všednodenních
antifon, co je pøíhodné k charakteru antifony (viz napø. pøípìvy „Na pøímluvy…“).
Notace výchoslovenských antifon (avšak nikoliv pro zde uvádìné sváteèní texty,
ale pro všednodenní antifony) je k dispozici v PDF na
www. pravoslavi.cz/download
V kapitole „Noty…“ hledejte oddíl „Všednodenní antifony na zaèátku Boské liturgie“. Tam najdete i cestu k instruktání nahrávce. Je to celkem snadný nápìv
s byzantskými koøeny.

1. záøí

36

„Jednorozený Synu…“ (Pro sváteèní antifony – v Es-Dur)

Na liturgii
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6. záøí
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26. záøí
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Prokimen indiktu (hlas 3.):
Veliký je Bùh náš a veliká je síla jeho. y Rozum jeho je nezmìrný!
Tropar sv. Janu (hlas 2.)
Na poehnání chlebù (dvakrát)

Prokimen ctihodného (hlas 6.):
Èestná pøed Hospodinem y jest smrt svatých jeho.

6. záøí
Památka zázraku, který vykonal v Kolossách (Chonách)
archandìl Michael.

Tropar (hlas 4.)

Verš:

Nebesa vypravují slávu Boí a díla rukou jeho hlásá obloha.

6. záøí
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26. záøí

Verš:

Chvalte Hospodina, nebo jest dobrý.

Verš:

Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal?

Zesnutí (odchod) svatého apoštola a evangelisty Jana
Theologa (zaè. 2. stol.)

Kondak sv. Janu (hlas 2. – stichirový)

Prokimen (hlas 8.):
Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich y a do všech konèin svìta slova
jejich.
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8. záøí

8

14. záøí

Kondak (hlas 2. – stichirový)
Verš:

Prokimen (hlas 4.):
Èiníš andìly své jako vanutí vìtru y a sluebníky své jako oheò
hnoucí.

8. záøí
NAROZENÍ PØESVATÉ BOHORODICE
Na velké veèerní

Hospodin kraluje; a se tøesou pohané!
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14. záøí
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8. záøí
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Na liturgii

Prokimen:

Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, y a klaòte se podnoí nohou jeho,
nebo svaté jest!

Verš:

Místo »Jest vpravdì dùstojno« (dle hlasu 1.)

Dobroøeè, duše má, Hospodinu. Hospodine, tys nade vše veli-

ký!

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«
1. bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

Ke svatému pøijímání (dle hlasu 7.)

»Sláva… I nyní…« (Hlas 6 – stichirový)

8. záøí
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14. záøí

Tropar svátku po Otèenáši (hlas 4.)
Pøi poehnání chlebù (tøikrát)

Na liturgii
Antifona 1.

Malá ektenie:
Knìz: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se…

Melodie této antifony dle troparu svátku (1. hlas)
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14. záøí

30

Antifona 3.
Po kadém verši tøetí antifony se zpívá celý tropar Køíi:
„Spasi, Pane, lid svùj a poehnej…“

Na malém vchodu tropar „Spasi, Pane, lid svùj…“ Sláva I nyní: kondak

Kondak Køíi (hlas 4. – stichirový)

Místo trojsvaté písnì

8. záøí
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8. záøí
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14. záøí

Antifona 2.
(O notaci antifon viz poznámku vzadu.)

Ihned následuje: „Jednorozený Synu…“ (Jako v nedìli – viz zde str. 36)
Pak malá ektenie:
Knìz: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se…

Antifona 3.
Po kadém verši tøetí antifony se zpívá celý tropar:
„Narození tvé, Bohorodice, Panno…“

Malý vchod
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14. záøí
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8. záøí

Na liturgii
Antifona 1.

A nakonec ještì jednou zazpívat verš: „Na pøímluvy Bohorodice…“

Antifona 2.

Nápìv na melodii troparu svátku (4. hlas)

A hned poté: „Jednorozený Synu…“ (Jako v nedìli — viz zde str. 36)
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8. záøí
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Po malém vchodu „Pojïte, pokloòme se…“
Buï na sloitìjší nápìv:

Kondak (4. hlas – stichirový)

14. záøí

Nebo tropar Køíi na starobylý byzantský nápìv:
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14. záøí
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Prokimen (pro pátek veèer. Jinak obvyklý prokimen dle dne v týdnu.)

8. záøí
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Nebo lze „Pojïte, pokloòme se…“ zpívat na jednoduchou troparovou melodii
(dle 4. hlasu):

Tropar Køíi (hlas 1.) Pøi poehnání chlebù (tøikrát) a pøi liturgii
Buï na obvyklý èeský nápìv:

Po „Pojïte, pokloòme se…“ se hned zpívá sváteèní tropar:
„Narození tvé, Bohorodice…“ (Viz výše — na konci veèerní)
Pak »Sláva… I nyní…« a kondak svátku.
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8. záøí

14. záøí

Prokimen – píseò Bohorodice (hlas 3.):
Velebí duše má Hospodina, y a duch mùj zaplesal v Bohu, Spasiteli
mém.

Místo »Jest vpravdì dùstojno« irmos (4. hlas – troparový)

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«
1. bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

»Sláva… I nyní…« (Hlas 2. – stichirový)

Ke svatému pøijímání (2. hlas – troparový)
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14. záøí
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Ke svatému pøijímání (hlas 4. – troparový)

8. záøí

Verš: e shlédl na poníení sluebnice své; od této chvíle blahoslavi-

ti mne budou všechna pokolení.

14. záøí
POVÝŠENÍ UCTÍVANÉHO A OIVUJÍCÍHO KØÍE

Na velké veèerní
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13. záøí
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9. záøí
Svatých, spravedlivých bohorodièù Jáchyma i Anny

Tropar Jáchymovi a Annì (hlas 2.)

Na liturgii
Nebo jiný tropar (hlas 1.)

Kondak (hlas 2. – stichirový)
Verš:

Hospodin kraluje, odìn jest velikolepostí.
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13. záøí

9. záøí

»I nyní…« Pøedsvátku (hlas 4.)

Kondak (hlas 2. – stichirový)

Prokimen (hlas 4.):
Domu tvému náleí svatost, y Hospodine, na vìky.

Na liturgii
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13. záøí
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13. záøí
Památka obnovení svatého chrámu Vzkøíšení Krista
a našeho Boha (335)

Na velké veèerní

Tropar po Otèenáši (hlas 4.) K Obnovení

»Sláva…« K muèedníku svìtiteli (hlas 4.)

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«
1. bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

»I nyní…« (Hlas 6 – stichirový) Pøedsvátku
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