Minea svátková
Pro mìsíc 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

Rozšíøená svátková minea

Obsahuje slubu pro velké a støední svátky
Hymny pro veèerní bohoslubu a svatou liturgii

Ke slávì svaté jednobytné, oivující a nerozdílné Trojice,
Otce i Syna i Svatého Ducha
Pøeklad z církevní slovanštiny
Pøekladatelská poznámka. Uíváno
bylo nìkolik minejních vydání z rùzných
dob. Hlavnì však bylo pouito vydání
Kyjevsko-peèerské lávry z r. 1893 v reprintu Sretenského monastýru z r. 1997.
Pøihlíelo se té k novému kritickému
ruskému zpracování, které koriguje nìkterá místa textu dle øeckého znìní. Základem pro tento èeský pøeklad poslouilo dílo archimandrity Sávy (Nerudy);
to pak bylo dùslednì srovnáváno s církevnì-slovanskou pøedlohou a prošlo zásadním pøepracováním a doplnìním.
Text paremijí vychází z bìných èeských
biblických pøekladù, ovšem pro potøebu
bohosluebného pouívání revidovaných dle církevnì-slovanského znìní.
almy jsou pøekladem ze sto let starého
ruského komentovaného vydání pøekladu LXX z øeètiny s ohledem na církevnì-slovanské znìní (pøihlédnuto bylo i k
moderním ruským pøekladùm – tzv. „synodálnímu“ a novému pøekladu LXX).
Obvykle obsahuje svátková minea jen
slubu pro nejvìtší církevní svátky. Rozšíøení této svátkové mineje i na støední
svátky je inspirováno ladomirovským
„Velkým sborníkem“, který ve svém druhém dílu (minea) zabíral podobný
rozsah svátkù.
Notový záznam sváteèních prvních bohorodiènù a troparù (vèetnì antifon
a prokimenù pro liturgii) je v pøíloze –
tzv. „notáøi“ (vychází soubìnì jako
zvláštní broura).

1. záøí
Zaèátek indiktu, tj. nového roku
Památka ctihodného našeho otce Symeona Sloupníka
a archimandrity
Jeho matky Marty († 459 a 428)
Sbor nejsvìtìjší Bohorodice v Miasínách
Svatého muèedníka Aithala. Svatých 40 en postnic
a muèednic. Svatého Amúna, diákona a jejich uèitele
(5. stol.). Svatých muèedníkù Kallista, Euóda
a Hermogéna, rodných bratøí. Památka spravedlivého
Jozue, syna Navina (16. stol pø. Kr.)

Na velké veèerní
Pojïte, pokloòme se Králi, našemu Bohu…
Dobroøeè, duše má Hospodinu… (alm 103./104.)
Velká ektenie
Blaený mu… a 1. antifona. (V sobotu veèer celá kathisma)
Malá ektenie

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«. Na 10
(Hlas 1.) K indiktu
Na 10: Vyveï ze aláøe duši mou, abych oslavoval jméno tvé.

Nauèivše se modlitbì z nejslavnìjšího a boského uèení Kristova

Evangelia, volejme kadého dne ke Stvoøiteli: „Otèe náš, jen na nebesích pøebýváš a dáváš nám chléb ivota, pøehlédni poklesky
naše!“
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Na 9: Èekají spravedliví, e mne odmìníš.

Jen jsi kdysi na Sinajské hoøe napsal desky Zákona, sám jsi nyní

jako èlovìk, Kriste Boe, v mìstì Nazaretu vzal knihu prorokù, otevøel ji, èetl a uèil lidi, e se naplnilo, co tam bylo o tobì psáno.
Na 8: Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání

mé.

Jako kdysi na poušti po právu padala tìla idù, kteøí se upøímnì

nepokoøili pøed tebou, Vládcem všech, tak i nyní, Kriste Boe, jak
psáno je v almech, rozsypány jsou u bran podsvìtí kosti bezboných a nevìøících Hagarénù.
(Hlas 5.) K ctihodnému
Na 7: Ké bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.

Ctihodný otèe! Kdyby mohl promluviti sloup tvùj, nepøestával by

volat o tvém bolu, námaze a úpìní. Byl toti spíše tebou nesen, ne
aby tì nesl, jako døevo plující na øece slzí tvých. Tvou trpìlivost obdivovali andìlé, asli nad ní lidé a dìsili se jí démoni. Ctihodný Symeone, pros za spásu duší našich!
Na 6: Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine,
kdo obstojí? U tebe však je oèištìní.

Ctihodný otèe! Mocí Boského Ducha jsi byl pøipodobnìn svému

Vládci, nebo vyvýšen jsi byl na sloupu jako On na køíi. On roztrhl
dluhopis høíchù všech, tys zase potøel útoky vášní. On je jako beránek, ty zas pozdvien jsi jako obì. On vystoupil na køí, ty zase na
sloup. Ctihodný Symeone, pros za spásu duší našich!
Na 5: Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše

má tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.

Ctihodný otèe! Tìlo jsi omyl slzami a oèistiv tím duši, vystoupil jsi

na vrchol ctností. Za tìlesný pøíbytek mìl jsi sloup svùj, duchovnì
však usídlil ses v horním Siónu, mìstì nebeském. Andìly jsi ctnostmi svými udivil, lidi pøivedl v úas a démony zahanbil. Ctihodný
otèe, pros za spásu duší našich!
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(Hlas 2.) K svìtci
Na 4: Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá

Israel v Hospodina.

Z dobrého koøene vyrostl dobrý plod. Od mládí byl posvìcený Syme-

on odchováván spíše blahodatí ne mlékem. Tìlo vyzdvihl na skálu,
mysl pozdvihl k Bohu. Ctnostmi svými zbudoval sis pøíbytek nebeský. Kráèíš s jásotem po boku nebeských mocností, stav se pøíbytkem Krista, Boha a Spasitele duší našich!
Na 3: Nebo u Hospodina je milost a hojné je u nìho vysvobození;

on vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.

Ctihodný otèe Symeone, jen ses Kristu zalíbil! Památka tvá a mírnost srdce tvého pøetrvá na vìky. Aè odebral ses od nás, pastýøi dobrý, duchem nás neopouštíš. Pøed Bohem lásky stojíš a s andìly na
nebesích plesáš. S nimi pros, aby spaseny byly duše naše!
Na 2: Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte ho všichni

lidé!
Od Kypriana

Ctihodný a všechvalný otèe! Rakev s tvými ostatky vydává uzdravení a svatá duše tvá, pøipojená k andìlùm, se stala hodnou radosti. Maje tedy smìlost pøed Bohem, veselíš se s beztìlesnými na
nebesích. Pros s nimi za spásu duší našich!
Na 1: Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda

Hospodinova zùstává na vìky.
Od Gernana

Bohonosný Symeone! Zamiloval sis vznešený láskyplný zpùsob

myšlení a ocitl ses mimo svìt. il jsi výše ne viditelní a ve svatosti
své ukázal ses neposkvrnìným Boím zrcadlem. Neustále ses sjednocoval se Svìtlem, pøijímal jsi svìtlo a obdrel svìtlé skonání.
Blaený moudrý Symeone, pros za duše naše!
»Sláva…« (Hlas 6.) Od Byzanta

Posvìcený Symeone! Boská blahoda spoèívá na rakvi s tvými
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ostatky. Utíkajíce se proto k vonnému myru tvých zázrakù, èerpáme uzdravení neduhù. Otèe ctihodný, pros Krista Boha za duše
naše!
»I nyní…« K indiktu. Od Byzanta

Bezpoèáteèné Slovo a Synu, spojený s Duchem Svatým, Stvoøiteli
a Uèiniteli všeho viditelného i neviditelného, poehnej kruh roku
a ochraòuj v pokoji zástupy pravoslavných, na pøímluvy Bohorodice
a všech svých svatých!
Malý vchod
Svìtlo tiché…
Prokimen dne v týdnu

Paremije

Ètení z Izaiášova proroctví.

D

uch Hospodinùv na mnì spoèívá. Hospodin mne pomazal. Poslal mne, abych zvìstoval (radost) chudým, léèil zkroušené
srdcem, oznamoval zajatým propuštìní a slepým prohlédnutí;
abych vyhlásil milostivé léto Hospodinovo a den odplaty našeho
Boha, utìšil všechny plaèící; abych dal truchlícím Sion, slávu za popel; abych dal bìdujícím pomazání radosti, odìní slávy místo ducha
sklíèenosti, aby byli nazýváni „Rašící spravedlností“, „Sadbou Hospodinovou k jeho slávì“. Stavìt budou ve vìèných pouštích, dávné
rozvaliny opìt zbudují a obnoví zboøená mìsta zpustošená na pokolení a pokolení. Pøijdou cizinci, aby pásli tvé ovce; synové ciziny budou vašimi oráèi a vinaøi. Vy pak budete nazváni knìími
Hospodinovými; øíkat o vás budou: slouící Bohu našemu. Sílu pohanù pozøete a jejich bohatstvím se stanete obdivuhodní. Za vaše
dvojnásobné zahanbení místo potupy dostane se vám radosti z toho,
co bylo døíve jejich. Vdy zdìdíte dvojnásobek zemì a vìèné veselí
bude nad hlavou lidí. Nebo já jsem Hospodin, jen miluje spravedlnost a nenávidí køivdu a okrádání. Proto výsledek takové èinnosti
odevzdám spravedlivým, s nimi uzavøu smlouvu vìènou. Jejich potomstvo bude známo mezi pohany a jejich vnukové mezi lidmi.
Kadý, kdo je uvidí, pozná je, nebo oni jsou rodem poehnaným
Bohem. A veselíce se, radovati se budou v Hospodinu. (Iz 61,1—10)
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Ètení z knihy Levitské.

P

ravil Hospodin synùm Israele: „Jestlie budete má naøízení
následovat a pøíkazy mé zachovávat a plnit je, dám vám déš,
kdy ho bude zapotøebí, zemì vydá úrodu svou a stromoví polní své
ovoce. Výmlat obilí potrvá a do vinobraní a vinobraní do setby. Najíte se svého chleba do sytosti a ve své zemi bude pøebývat bezpeènì. Sešlu pokoj vaší zemi, budete klidnì spáti a nebude, kdo by vás
dìsil. Vyhubím ve vaší krajinì zlou zvìø a válka neprojde vaší zemí.
Vyenete své nepøátele a padnou pøed vámi mrtvi. Pìt z vás jich
poene sto a sto vašich poene desetitisíce, a tak nepøátelé vaši
padnou pøed vámi meèem. Shlédnu na vás a poehnám vám, take
se rozrostete a rozmnoíte, a uzavøu s vámi úmluvu svou. Sytit se
budete starou úrodou z loòských zásob, dokud staré nebude muset
vyhodit, abyste udìlali místo pro úrodu novou. Umístím (znamení)
smlouvy své mezi vás a duše má si vás nebude ošklivit. Budu chodit
uprostøed vás a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. — Jestlie však mne neposlechnete a nebudete plnit pøíkazy mé, nepodøídíte se jim a vaše duše zprotiví si má rozhodnutí, nebudete plnit
všechny zákony mé, pak porušíte smlouvu mou a já uèiním vám
toto: pošlu na vás nouzi. Nadarmo budete zasévat semena svá; výsledky vaší práce snìdí vaši nepøátelé. Obrátím tváø svou proti
vám, padnete pøed svými nepøáteli; budou vás prohánìt ti, kdo vás
nenávidí, a budete utíkat, ani by kdo za vámi bìel. Zkrotím vaši
zlostnou pýchu a zpùsobím, e nebe nad vámi bude jako elezo
a vaše zem jako mìï. Marné bude vaše úsilí. Vaše zemì neurodí své
zrno a stromoví polní nedá své ovoce. Pošlu na vás dravé šelmy
zemì, budou vás poírat a vyhubí váš dobytek; uèiním z vás hrstku
a znièí vás meè, který tudy projde. Vaše zemì bude zpustošena,
vaše domy budou opuštìné. Jestli pùjdete proti mnì, i já v rozhoøèení pùjdu proti vám.“ Tak pravil Hospodin Bùh, Svatý Israele. (Levit
26,3—12; 14—17; 19—22; 27—28 )
K ctihodnému

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.
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S

pravedlivý i kdyby pøedèasnì umíral, zùstává v pokoji, nebo
dùstojnost stáøí netkví v dlouhovìkosti a nemìøí se poètem let.
Moudrost èlovìka – to jsou pravé úctyhodné šediny; ivot neposkvrnìný – to je pravá zralost stáøí. Kdo se stal pøíjemným Bohu, je jím
oblíben. A protoe il uprostøed høíšníkù, byl pøemístìn. Byl
vytren odtud, aby špatnosti nezmìnily jeho uvaování, a lsti, aby
neoklamaly jeho duši. Vábení špatností toti zatemòuje dobro a ádostivé pøedstavy zkazí mysl neponièenou zlem. Kdo se rychle stane dokonalým, naplnil dlouhá léta, aè zemøel brzy. Vdy
pøíjemnou se stala jeho duše Hospodinu, a proto pospíchal z prostøedí lsti a zla. Kdy to lidé vidìli, nepochopili to, dokonce jim ani
na mysl nepøišlo, e blahoda a milost Boí je se svatými jeho a peèuje o vyvolené své. (Moudrost 4,7—15; dle pravoslavného znìní v mineji)
Vroucí ektenie
Dej, Hospodine, abychom veèer ten…
Prosebná ektenie

Stichiry na stichovnì
(Hlas 1.) K indiktu. Od Jana Monacha

Pøišel zaèátek nového roku, který zve k uctìní tìch, kdo jej osvìcu-

jí: Kallista, Euóda a Hermogéna, rodných bratøí, trpitelù. Symeona, andìlùm rovného, a Jozue Navina, sedmi dìtí efezských
a skvoucího sboru ètyøiceti svatých en. Pøipojujíce se k jejich památce, milovníci svátku, zbonì volejme: „Pane, poehnej dílo rukou svých a nás uèiò hodnými, abychom dobøe prošli cestu
nadcházejícího roku!“
Tobì náleí píseò, Boe na Sionu a k tobì jsou vznášeny modlitby
v Jeruzalémì.

Kriste, Boe náš, který jsi všechno moudøe uèinil a z nejsoucna ve
jsoucno pøivedl, poehnej kruh roku a ochraòuj bez úhony naše
mìsta. Mocí svou uveï v radost vìrný lid, daruj mu vítìzství nad
nepøáteli a pro Bohorodici daruj svìtu milost velikou!

Svátková minea: 1. záøí
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Hlas 2.

Naplnìni budeme blaeností domu tvého, svatý je tvùj chrám,
podivuhodný v spravedlnosti.

Podivuhodný jsi, Boe, a zázraèná jsou díla tvá. Stezky tvé jsou ne-

vyzpytatelné. Nebo ty jsi Kriste Boská moudrost, dokonalá Osoba
a moc. Jsi spolubezpoèáteèný a spoluvìèný s Otcem a Duchem.
Chtìje stvoøení své pozdvihnout, pøišel jsi vládou svou stvoøitelskou a nejmocnìjší na zemi nevýslovnì skrze Matku svou, která
mue nepoznala, ani by ses zmìnil ve svém Boství. Ustanovil jsi
nezmìnitelnì øády a léta pro spásu naši, proèe voláme k tobì:
„Dobrý Pane, sláva tobì!“
Poehnáváš kruh roku dobroty své, Pane.
Od Damaskina

Nejmocnìjším Boím Slovem zbudováno bylo všechno stvoøení.

Pøedvìké Slovo Otcovo, které v moudrosti s Otcem a Duchem veškerenstvo uèinilo, poehnej kruh roku dobroty své a hereze sme, pro
Bohorodici, jako blahý a lidumil!
»Sláva…« (Hlas 5.)

Ctihodný otèe! Nalezl jsi správný ebø, po nìm jsi vystoupal na vý-

šinu, které dosáhl Eliáš na ohnivém voze. On však neotevøel výstup
svùj i pro jiné, kdeto ty i po smrti ukazuješ svùj sloup. Nebeský
èlovìèe, pozemský andìli, neuhasínající pochodni svìta, ctihodný
Symeone, pros za spásu duší našich!
»I nyní…« K indiktu. Od Jana Monacha

Ty, Králi, lidumile, stále jsoucí a zùstávající tý na nekoneèné vìky,

pøijmi prosbu høíšníkù za spásu prosících, udìl zemi své úrodnost
a daruj pøíznivé poèasí. Spolu s námi bojuj proti bezboným barbarùm, jako kdysi spolu s Davidem, jinak bezboníci vtrhnou do tvých
pøíbytkù, Spasiteli, a poskvrní nejsvìtìjší místo tvé. Ty však, Kriste Boe, dáváš zvítìzit, na pøímluvy Bohorodice, nebo tys vítìzství
a chlouba pravoslavných!
Nyní propouštíš…
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Tropary po Otèenáši (hlas 2.) Tropar indiktu

Všeho stvoøení Uèiniteli, jen jsi svou vládou èasy a léta ustanovil,

poehnej kruh roku své dobroty. Pane, ochraòuj v pokoji lid a mìsto
své a na pøímluvy Bohorodice spasi nás!
»Sláva…« (Hlas 1.) Tropar k ctihodnému

Tys byl, ctihodný, sloupem trpìlivosti, horlivostí uèinil ses podobným praotcùm: v utrpení jako Job, ve zkouškách jako Josef. Aè jsi
byl v tìle, zpùsobem ivota stal ses podobným beztìlesným andìlùm. Náš otèe Symeone, pros Krista Boha za spásu duší našich!
»I nyní…« (Hlas tý)

Raduj se, navštívená Bohorodice, Panno, pøístave a zastánkynì

lidského pokolení, nebo z tebe pøijal tìlo Vykupitel svìta, tys jediná souèasnì matkou i pannou, stále dobroøeèená a nejslavnìjší,
pros Krista Boha, aby udìlil pokoj celému svìtu!
Poehnání pìti chlebù
Závìreèné propuštìní
Pøipadne-li 1. záøí na nedìli, sluba svatým enám se vypouští (pøemístí se dle rozhodnutí pøedstaveného). Zpívá se nedìlní sluba s tím, co
náleí indiktu a sv. Symeonovi, jak je uvedeno níe. Na velké veèerní se
zpívá:
Blaený mu a celá kathisma
Hospodine, k tobì volám: nedìlní 3, východní (Anatoliova) 1, indiktu 3,
k svìtci 3
Sláva: indiktu; I nyní: bohorodièen hlasu
Ètení z indiktu
Na litiji: stichira chrámu a stichiry indiktu ze stichovny
Sláva: k svìtci
»I nyní…« Hlas 8. Od Germana

Slovo, Kriste Boe, který jsi všechno s nevýslovnou moudrostí vy-

tvoøil a ustanovil nám èasy a roky, poehnej díla rukou svých a udìl
radost pravoslavným køesanùm, dej jim sílu zvítìzit nad barbary
jako jediný dobrý a lidumil!
Na stichovnì: nedìlní podle poøadí s jejich pøípìvy
Sláva: k svìtci. I nyní: k indiktu

Svátková minea: 1. záøí
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Poehnání chlebù: Raduj se (2 ×); k indiktu (1 ×)
(Ètení ze Skutkù apoštolských)

Z jitøní
Kondak indiktu (hlas 2. – stichirový)

Na výsostech pøebývající, Kriste Králi, všeho viditelného i neviditelného Stvoøiteli a budovateli, jen jsi dny a noci, èasy i léta uèinil.
Poehnej nyní kruh roku, zachovej a ochraòuj v pokoji mìsto i lid
svùj, Boe mnohomilostivý.
Kondak ct. Symeonu (hlas 2. – stichirový)

Po výsostech jsi touil, s výsostmi ses spojil. Sloup uèinil jsi vozem
ohnivým. S andìly jsi promlouval, ctihodný, a s nimi se u Krista
Boha neustále pøimlouváš za nás všechny.

Na liturgii
Blahoslavenství
Tropary: indiktu, Bohorodici (Raduj se, navštívená…) a ctihodnému. Sláva: kondak svatého. I nyní: kondak indiktu.
(Je-li chrám Bohorodice, pak nejprve kondak indiktu a po I nyní: kondak
chrámu Bohorodice.)

Prokimen indiktu (hlas 3.):
Veliký je Bùh náš a veliká je síla jeho. y Rozum jeho je nezmìrný!
Verš: Chvalte Hospodina, nebo jest dobrý.
Prokimen ctihodného (hlas 6.):
Èestná pøed Hospodinem y jest smrt svatých jeho.
Verš: Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
Apoštol indiktu: 1. Tim 2,1—7 a ctihodnému: Kol 3,12—16
Alleluja indiktu (hlas 4.): Tobì náleí píseò, Boe, na Sionu.
Verš 2: Poehnej kruh roku dobroty své, Hospodine.
Ctihodnému: Blaený mu, jen se bojí Hospodina, v pøikázáních jeho

má svou zálibu.
Evangelium indiktu: Luk 4,16—22 a ctihodnému: Mat 11,27—30
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Zpìv ke svatému pøijímání:
Poehnej kruh roku dobroty své, Hospodine.
Druhý: V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát.
( 111,6—7)
Na liturgii, je-li nedìle:
Blahoslavenství nedìlní
Po vchodu tropary: nedìlní, indiktu a svatého. Kondaky: nedìlní, Sláva:
svatého. I nyní: indiktu
Prokimen, apoštol, alleluja a evangelium: nejprve indiktu, pak nedìlní
a svatého
Zpìv ke svatému pøijímání: indiktu a pak svatého
—————————————

6. záøí
Památka zázraku, který vykonal v Kolossách (Chonách)
archandìl Michael.
Svatého muèedníka Eudoxia a s ním 11 000 spolutrpitelù
v Arménii († 311)
Ctihodného našeho otce Archipa (4. st.)
Obyèejné stichosloví

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 6
(Hlas 4.)

Vrchní vojevùdce nebeských vojsk Michaeli! Trojsluneèného

Boství bojovníku proti draku a dávnému hadu*, nad jiné se skvìješ a radostnì voláš se vznešenými mocnostmi: „Svatý jsi, Otèe!
Svatý jsi, spolubezpoèáteèné Slovo! Svatý jsi i ty, Svatý Duchu! Je-
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diná slávo, jedno království a jediná bytnosti, jedno Boství a jediná
moci!“ [* = Joz 5,13; Dan 10; 12,1; Jud 9; Zjev 12,7—9; Luk 10,18]

Pøední andìli Michaeli! Tvùj zjev je ohnivý a tvá krása úchvatná!

Jako nehmotná bytost obcházíš všechny konèiny a vykonáváš rozkazy Tvùrce veškerenstva. Jsi znám jako mocný v síle své a chrám
svùj, poctìný dùstojenstvím tvým svatým, èiníš zdrojem uzdravení.

Psáno jest: „Hospodine, èiníš andìly své jako vanutí vìtru a slueb-

níky své jako plamen ohnì.“ Ty, Slovo a Synu Boí, jsi ustanovil
vrchního vojevùdce Michaele velitelem nad øády svých archandìlù,
aby poslouchal povely tvé a s bázní hlasitì volal trojsvatou píseò ke
slávì tvé.
»Sláva…« (Hlas 6. – stichirový) Od Byzanta

Radujte se s námi, všichni vùdcové øádù andìlských, nebo váš

i náš pøedstavený, veliký vojevùdce, zjevil se dnes s velkou slávou
v úctyhodném chrámu svém, aby jej posvìtil. Proto zpíváme, jak se
náleí, a voláme k nìmu: „Nejvìtší archandìli Michaeli, ochraòuj
nás pod krovem køídel svých!“
»I nyní…« Bohorodièen

Radujte se s námi, všechny sbory panen, nebo naše zastánkynì

a prostøednice, záštita a mocné útoèištì, utìšuje dnešního dne
v èestném a svatém chrámì svém všechny souené. Proèe opìvujme ji patøiènì, volajíce: „Pøeèistá Vládkynì, Bohorodice, ochraòuj
nás boským zastáním svým.“
Stichiry na stichovnì
Z osmihlasníku

»Sláva… I nyní…« (Hlas 8.) Od Jana monacha

Slavný vrchní vojevùdce! Jako velitel vojsk, bojovník a kníe kùrù

andìlských, vyprosti z nouze a souení, chorob a krutých høíchù
nás, kteøí tì u víøe opìvujeme a k tobì se modlíme. Vdy jako
nehmotný jasnì zøíš Nehmotného Boha a jsi osvìcován nepøístupným svìtlem slávy Vládce, jen chtìje spasit èlovìèenstvo, lidumilnì kvùli nám tìlo z Panny pøijal.
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Tropar po Otèenáši (hlas 4.)

Nebeských vojsk vrchní vojevùdce! Prosíme tì stále my nehodní,

abys nás pøímluvami svými ohradil a perutí køídel své nehmotné
slávy chránil, nebo pøed tebou zbonì padáme a vroucnì voláme:
„Z bìd vysvoboï nás, náèelníku øádù mocností na výsostech!“
Závìreèné propuštìní

Z jitøní
Kondak (hlas 2. – stichirový)

Vojevùdce Boí, sluebníku Boské slávy, andìlù náèelníku a lidí

vùdce, vypros nám, co je potøebné, a milost velikou, nebo jsi vrchní
velitel beztìlesných mocností.

Na liturgii
Blahoslavenství

Prokimen (hlas 4.): Èiníš andìly své jako vanutí vìtru y a sluebníky
své jako oheò hnoucí.
Verš: Dobroøeè, duše má, Hospodinu. Hospodine, tys nade vše veliký!
Apoštol: id 2,2—10
Alleluja (hlas 5.): Chvalte Hospodina, všichni andìlé jeho.
Verš 2.: Nebo on øekne a stane se tak.
Evangelium: Luk 10,16—21
Zpìv ke svatému pøijímání: Èiníš andìly své jako vanutí vìtru
a sluebníky své jako oheò hnoucí.
—————————————

8. záøí
NAROZENÍ PØESVATÉ BOHORODICE
Pojïte, pokloòme se Králi, našemu Bohu…
Dobroøeè, duše má Hospodinu… (alm 103./104.)
Velká ektenie
Blaený mu…
Malá ektenie

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«. Na 8
(Hlas 6.) Od patriarchy Sergia
Na 8: Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání

mé.

Bùh, jen na duchovních bytostech jako na trùnu spoèívá, pøipra-

vuje si dnes svatý trùn na zemi. Ten, který kdysi v moudrosti své
rozklenul nebesa, nebe oduševnìlé teï dle lidumilnosti své sobì
pøipravil, nebo z neplodného koøene vypìstil nám ivotonosný sad
– Matku svou. Pane, Boe zázrakù a nadìje beznadìjných, sláva
tobì!
Na 7: Ké bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.

Toto je den Pánì. Radujte se, lidé! Nebo z lùna Anny vychází kom-

nata Svìtla a kniha Slova ivota. Narodila se ta, která je bránou
k východu, aby èekala na pøíchod slavného Veleknìze. Ona je jediná, která uvede do svìta jediného Krista ke spáse duší našich.
Na 6: Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine,
kdo obstojí? U tebe však je oèištìní.
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Aè se dle Boí vùle rozpuèela neplodnost øady slavných en a povily
dítì, zaskvìla se Maria boskou krásou nade všechny, kteøí se kdy
narodili. Vdy ona, je se s velkou slávou narodila z neplodné matky, porodí nadpøirozenì bez úèasti mue z lùna svého tìlo Boha veškerenstva. Ona je jedinou bránou jednorozeného Boího Slova. Aè
skrze ni prošel, uchoval ji zavøenou. Všechno moudøe vykonav, jak
pouze on sám znal, pøipravil spásu všem lidem.
Na 5: Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše

má tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.
Opakuje se pøedchozí stichira.
Na 4: Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá

Israel v Hospodina.
Od Stefana ze Svatého Mìsta

Dnes se otvírá neplodná brána a vychází boská Brána panenská.

Blahoda zaèíná dnes rodit první ovoce a zjevuje svìtu Boí Matku,
skrze ni se pozemské spojí s nebeským ke spáse duší našich.
Na 3: Nebo u Hospodina je milost a hojné je u nìho vysvobození;

on vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.
Opakuje se pøedchozí stichira.
Na 2: Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte ho všichni

lidé!

Dnes je zvìstována radost celého svìta, dnes zaduly vìtry, zvìstovatelé spásy, a rozvazuje se duchovní neplodnost naší všelidské pøirozenosti. Nebo neplodná Anna se stává matkou té, která zùstane
pannou i poté, co porodí Stvoøitele. Ten, kdo je dle své pøirozenosti
Bohem, si z ní pøisvojí to, co mu dosud bylo cizí. A v tìle, je tímto
získal, pøinese oklamanému èlovìku spásu Kristus, Lidumil a Vykupitel duší našich.
Na 1: Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda
Hospodinova zùstává na vìky.

Neplodná Anna porodila dnes Boí dívku, vyvolenou ze všech pokolení za pøíbytek Krále a Stvoøitele všech, Krista Boha, jen naplní
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Boský úradek. Tím jsme byli my pozemšané znovu uèinìni a obnoveni ze zhouby k ivotu nekoneènému.
»Sláva… I nyní…«

Bùh, jen na duchovních bytostech jako na trùnu spoèívá, pøipra-

vuje si dnes svatý trùn na zemi. Ten, který kdysi ve své moudrosti
rozklenul nebesa, nebe oduševnìlé teï sobì pøipravil dle své lidumilnosti, nebo z neplodného koøene vypìstil nám ivotonosný sad
– Matku svou. Pane, Boe zázrakù a nadìje beznadìjných, sláva
tobì!
Malý vchod
Svìtlo tiché…
Prokimen dne v týdnu

Paremije

Ètení z knihy Stvoøení.

J

ákob odešel od studnice pøísahy a vydal se do Cháran. Nalezl
cestou místo, aby tam pøespal, nebo ji slunce zapadlo. Vzal jeden z kamenù, které tam leely, poloil si jej pod hlavu a spal na
tom místì. Mìl sen: Hle, na zemi byl postaven ebøík, jeho vrchol
dosahoval do nebes, a Boí andìlé po nìm vystupovali a sestupovali. Nad ním pak stanul Pán a øekl: „Já jsem Bùh Abrahamùv, otce
tvého a Bùh Izákùv. Neboj se, zemi, na ní spíš, dám tobì a potomstvu tvému. Tvého potomstva bude jako prachu zemì a rozšíøí se
k moøi i na jih, na sever i na východ. V tobì a v tvém potomstvu budou poehnána všechna plemena zemì. A hle, já jsem s tebou
a budu tì ochraòovat na kadé cestì, kamkoli pùjdeš. Navrátím tì
do této zemì, nebo jistì neopustím tebe, dokud neuèiním vše, co
jsem ti sdìlil.“ I procitl Jákob ze svého spánku a øekl: „Vdy Hospodin je na tomto místì a já to nevìdìl.“ Bál se a dodal: „Jak hrozivé je
toto místo! Není to nic jiného, ne Boí dùm, je zde nebeská brána!“
(Gen 28,10—17)

Ètení z Ezechielova proroctví.

T

ak praví Hospodin: „Od osmého dne a dále budou konat knìí
na oltáøi celopaly vaše za záchranu, a pøijmu vás,“ pravil Hos-
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podin Adonai. A obrátil mì k cestì vnìjší svaté brány, která hledí
na východ, a ta byla zavøená. Hospodin mi øekl: „Tato brána bude
uzavøena, nebude se otvírat a nikdo jí nebude procházet, nebo skrze ni jedinkrát projde Pán, Bùh Israele a zùstane uzamèena. V ní
toti usedne vládce, aby jedl chléb. Cestou brány Elamské vejde
a po stejné cestì vyjde.“ Dovedl mne po cestì svaté brány, obrácené
k severu, pøímo do chrámu. A hle, vidìl jsem, chrám Hospodinùv
byl plný slávy. (Ezech 43,27 —44,4)

Ètení z knihy Pøísloví.

M

oudrost si zbudovala dùm a vztyèila sedm sloupù. Zabila
obìtní dobytèata svá, smísila v èíši své víno a prostøela tabuli. Poslala své sluebníky, aby zvali hlasitým zvìstováním na pohár
a volali: „Kdo jsi hloupý, uchyl se ke mnì!“ Aby øekli tìm, kdo mají
málo rozumu: „Pojïte, jezte mùj chléb a pijte víno, které jsem pro
vás nalila! Zanechte hlouposti a budete ivi! Hledejte poznání,
abyste zùstali naivu, prohlubujte své chápání!“ Kdo kárá špatného, dojde pohany. Kdo domlouvá bezbonému, poskvrní se. Obvinit
bezboného vede k úrazu. Neusvìdèuj darebu, nebo tì bude nenávidìt. Domlouvej moudrému a bude tì milovat. Dej moudrému pøíleitost a stane se moudøejším. Pouèuj spravedlivého a on rozhojní
své vìdomosti. Poèátek moudrosti je bázeò pøed Hospodinem
a rada svatých skýtá poznání. Nebo z chápání Zákona pocházejí
dobré myšlenky. Tímto zpùsobem budeš íti dlouhou dobu a bude ti
pøidáno let ivota. (Pøísl 9,1—11)
Vroucí ektenie
Dej, Hospodine, abychom veèer ten…
Prosebná ektenie

Litijní stichiry
(Hlas 1.) Od Stefana ze Svatého Mìsta

Dnes nastal, lidé, zaèátek naší spásy, nebo pøichází od dávných

pokolení pøedpovìdìná Matka, Panna a pøíbytek Boha, a rodí se
z neplodné. Vypuèel kvìt z Jesse a vyrašilo ezlo z jeho koøene. A
raduje se praotec Adam a nech veselí se Eva, nebo ona, stvoøená
z Adamova ebra, hlasitì velebí dceru a pravnuèku svou, økouc:
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„Narodilo se mé vysvobození, díky nìmu budu propuštìna z okovù
podsvìtí.“ A se raduje David pøi høe na harfu, nech blahoøeèí
Bohu, nebo z neplodného lùna vychází Panna ke spáse duší našich.
(Hlas 2.)

Pojïte, všichni, kdo máte lásku k panenství! Pojïte, milovníci èis-

toty, a s láskou pøijmìte od bezdìtné Anny chloubu panen, pramen
ivota prýštící z pevné skály a keø planoucí nehmotným ohnìm,
jen oèišuje a osvìcuje naše duše!
Od patriarchy Anatolia

Jaký to slavnostní hluk? To Jáchym a Anna tajemství oslavují a volají: Adame a Evo, radujte se s námi dnes! Nebo vám byl kdysi kvùli pøestupku ráj uzavøen, avšak dnes je nám dáván poehnaný plod,
Boí dívka Marie, otevírající bránu ráje všem!
Pøedpovìzená Královna veškerenstva, sídlo Boha, urèena za

boský pøíbytek vìènì jsoucí bytnosti, vyšla dnes z neplodného
lùna slavné Anny. Skrze ni bylo odstaveno hanebné peklo a Eva,
matka všech ivých, je uvedena do ivota vìèného. K Pannì Marii
volejme, jak se náleí: „Poehnaná jsi mezi enami a poehnaný je
plod ivota tvého!“
»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 8.) Od patriarchy Sergia

Ve významný den našeho svátku zahrajme na duchovní lyru. Nebo

dnes se narodila z rodu Davidova Matka ivota, aby zaplašila tmu,
obnovila Adama, povolala Evu, stala se pramenem nehynoucnosti
a zmarem zhouby. Skrze ni jsme zboštìni i my a zproštìni smrti.
Volejme tedy, vìøící, k ní s Gabrielem: „Raduj se, bladodati plná,
Pán s tebou, jen nám skrze tebe dává milost velikou!“
Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì
(Hlas 4.) Od patriarchy Germana

Ze spravedlivých Jáchyma i Anny zazáøila nám radost celého svìta, všemi opìvovaná Panna. Pro ryzí èistotu svou stává se odušev-
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nìlým chrámem Boím a jediná je pravou Bohorodicí. Na její
pøímluvy, Kriste Boe, sešli svému svìtu pokoj a našim duším milost velikou!
Slyš, dcero, pohleï, a nakloò ucho své! ( 44,11)

Jak andìl pøedpovìdìl, urodili dnes spravedliví Jáchym i Anna nej-

èistší plod – nebe, Boí trùn a sídlo èistoty, tebe, Panno, která zvìstuješ radost celému svìtu a jsi prostøednicí u Krista, ivota našeho,
snímáš kletbu a místo ní pøinášíš poehnání. Proto v den svátku
svého narození, Panno, Bohem povolaná, vypros svìtu pokoj
a našim duším milost velikou!
Bohatí z lidu prositi budou pøed tváøí tvou. ( 44,13)

A radostnì dnes zatleská rukama døíve bezdìtná neplodná Anna,

a všechno pozemské záøí štìstím, a králové jásají a knìí a se pøi
ehnání radují, celý svìt a slaví svátek! Nebo hle, královna a neposkvrnìná nevìsta Otcova vyrašila z koøene Jesse. Ji nerodí eny
dìti v zármutku, nebo vypuèela radost a ivot kypí všemu lidstvu
na svìtì. Ji nejsou odmítány Jáchymovy dary, nebo pláè Anny
mìní se v radost, kdy øíká: „Veselte se se mnou, všichni vyvolení
Israelité, nebo hle, Pán mi dal oduševnìlý palác své boské slávy,
aby šastni byli všichni, k radosti a ke spáse duší našich!“
»Sláva…« »I nyní…« Od patriarchy Sergia

Pojïte, všichni vìøící, a pospìšme k Pannì! Nebo hle, narodila se

ta, která ještì døíve, ne byla v lùnì, u byla pøedem vyhlédnuta za
matku Boha našeho. Ona je nádobou panenství, ezlem Áronovým,
je vyrašilo z koøene Jesse, pøedmìtem hlásání prorokù a výhonkem spravedlivých Jáchyma i Anny. Narodila se, a svìt se tím obnovuje. Narodila se, a církev se halí do její krásy. Ona je chrámem
svatým, pøipraveným k pøijetí Boha, nádobou panenskou, královskou svatební komnatou, v ní koná se neslýchaný div nepochopitelného spojení obou pøirozeností Boské s lidskou, které se setkaly
v Kristu, – naprosté tajemství. Jemu se klaníme a narození zcela
neposkvrnìné Panny velebíme.
Nyní propouštíš…
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Tropar po Otèenáši (hlas 4.) Pøi poehnání chlebù

Narození tvé, Bohorodice, Panno, radost zvìstovalo celému svìtu.

Nebo z tebe vysvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus Bùh náš, jen
znièiv kletbu, dal nám poehnání a zmaøiv smrt, daroval nám ivot
vìèný. (Tøikrát)
Poehnání pìti chlebù
Závìreèné propuštìní
Mnoholetí

Z jitøní
Kondak (4. hlas)

Narozením tvým svatým, Pøeèistá, byli Jáchym i Anna vysvobozeni

z pohany bezdìtnosti. Adam s Evou tím osvobozeni byli ze smrtelného porušení. Slaví je i lid tvùj, zbavený odsouzení za høíchy,
a volá k tobì: Neplodná rodí Bohorodici a ivitelku ivota našeho.

Na liturgii
Blahoslavenství nebo (dle volby pøedstaveného) antifony svátku:

Antifona 1.
Rozpomeò se, Hospodine, na Davida a veškerou jeho mírnost. ( 131,1)
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

Hle, slyšeli jsme, e je v Efratì, našli jsme jej na planinách doubrav.
( 131,6)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

Slavné vìci øíkají se o tobì, Mìsto Boí. ( 86,3)
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

Bùh je uprostøed nìho a nic jím neotøese. ( 45,6)
»Sláva…« I nyní… Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

Antifona 2.
Pøísahal Hospodin Davidu v pravdì své a nevezme to zpìt. ( 131,11)
Spasi nás, Synu Boí, ve svatých podivuhodný, zpívající tobì: Alleluja.

Toho, kdo vzejde z beder tvých, dosadím na tvùj trùn. ( 131,11)

22

Svátková minea: 8. záøí

Spasi nás, Synu Boí, ve svatých podivuhodný, zpívající tobì: Alleluja.

Zde dám vypuèet rohu Davidovu; pøipravil jsem svíci pomazanému
svému. ( 131,17)
Spasi nás, Synu Boí, ve svatých podivuhodný, zpívající tobì: Alleluja.

Nebo vyvolil si Hospodin Sión, vybral si jej za sídlo své. ( 131,13)
Spasi nás, Synu Boí, ve svatých podivuhodný, zpívající tobì: Alleluja.

»Sláva… I nyní…« Jednorozený Synu…
Antifona 3.
Zde pøebývati budu, nebo tady se mi zalíbilo. ( 131,14)
Tropar: Narození tvé, Bohorodice, Panno…

Nejvyšší posvìtil pøíbytek svùj. ( 45,5)
Tropar: Narození tvé, Bohorodice, Panno…

Svatý jest chrám tvùj a podivuhodný ve spravedlnosti. ( 64,5)
Tropar: Narození tvé, Bohorodice, Panno…

Svátost a nádhera jsou ve svatyni jeho. ( 95,6)
Tropar: Narození tvé, Bohorodice, Panno…

Po malém vchodu
Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed Kristem. Spasi nás, Synu Boí,
na pøímluvy Bohorodice, zpívající tobì: Alleluja.
Tropar svátku. »Sláva… I nyní…« Kondak svátku.

Prokimen – píseò Bohorodice (hlas 3.):
Velebí duše má Hospodina, y a duch mùj zaplesal v Bohu, Spasiteli
mém.
Verš: e shlédl na poníení sluebnice své; od této chvíle blahoslaviti
mne budou všechna pokolení. (Luk 1,46—48)
Apoštol: Filip 2,5—11
Alleluja (hlas 8.):
Verš 1.: Slyš, dcero, pohleï, a nakloò ucho své! ( 44,11)
Verš 2.: Bohatí z lidu prositi budou pøed tváøí tvou. ( 44,13)
Evangelium: Luk 10,38—42, 11,27—28
Místo »Jest vpravdì dùstojno« irmos:
Velebi, duše má, Pannu Marii rodící se z neplodné Anny. Cizí je mat-
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kám panenství a není pannám vlastní rození dítek. Na tobì však, Bohorodice, stalo se obojí. Proto tì kadé plémì lidské neustále velebí.
(A do opuštìní svátku, vèetnì pøípìvu)

Ke svatému pøijímání:
Kalich spasení vezmu a jméno Pánì vzývati budu. Alleluja. ( 115,4)
(Rozšíøený zpìv k pøijímání viz v notáøi.) Pøi stolování hojná útìcha
1.) Pøipadne-li tento svátek na nedìli, je postup veèerní tento:
Obyèejná kathisma.
Hospodine k tobì volám – na 10: nedìlní 3, východní (Anatoliova) 1, sváteèních 6.
Sláva I nyní: z oktoichu panujícího hlasu (dogmatik)
Vchod. Prokimen dne. Ètení sváteèní.
Na litiji: sváteèní. Sláva I nyní: sváteèní.
Na stichovnì: nedìlní. Sláva I nyní: sváteèní.
Tropary pøi poehnání chlebù: tropar svátku (3 ×)
Na liturgii:
Blahoslavenství
Pøi malém vchodu – tropary: nedìlní, svátku. Poté kondaky: Sláva: nedìlní, I nyní: svátku.
Prokimen, apoštol, alleluja a evangelium – nejprve nedìlní pøed
Povýšením, pak svátku (prokimen z panujícího hlasu se nebere).
Ke svatému pøijímání: Chvalte Hospodina s nebes… A svátku: Kalich
spasení…
2.) Pøipadne-li posvátek na nedìli, je postup veèerní tento:
Hospodine k tobì volám – na 10: nedìlní 3, východní (Anatoliova) 1, sváteèní 3, ke svìtci z mineje 3. Sláva: sváteèní nebo svìtce, I nyní: 1. bohorodièen hlasu (tj. dogmatik)
Vchod. Prokimen dne. Ektenie.
Na litiji: sváteèní ze stichir na stichovnì. Sláva I nyní: sváteèní.
Na stichovnì: nedìlní. Sláva: k svìtci (je-li) a není-li, pak: Sláva I nyní:
sváteèní.
Tropary pøi poehnání chlebù: Bohorodice, Panno… (2 ×) a sváteèní tropar (1 ×). Ètení ze Skutkù apoštolských.
Na liturgii:
Blahoslavenství
Pøi malém vchodu – tropary: nedìlní, svátku, svìtci chrámu a svatého
(je-li). Poté kondaky: nedìlní, svìtci chrámu, Sláva: svatého (je-li; není-li,
pak: Sláva: svìtci chrámu), I nyní: svátku.
Prokimen, apoštol, alleluja a evangelium – nejprve nedìlní pøed Povýšením, pak svatému.
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Ke svatému pøijímání: Chvalte Hospodina s nebes… A svìtci (je-li;
není-li, pak svátku: Kalich spasení…)
—————————————

9. záøí
Svatých spravedlivých bohorodièù Jáchyma i Anny
Svatého muèedníka Severiána († 320)
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«
(Hlas 1.) Sváteèní

Jáchym i Anna slaví, nebo zrodili poèátek naší spásy, jedinou Bo-

horodici. S nimi pak dnes oslavujeme svátek i my a velebíme èistou
Pannu, vyrašivší z dávného koøene Jesse.

Dívka a èistá Bohorodice, je v sobì umístila Boha, chlouba prorokù, dcera Davidova, narodila se dnes Jáchymu a èisté Annì, a jejím
zrozením zahlazena je kletba Adamova, kterou jsme na sobì nesli.
Zemì døíve neplodná, nyní porodila pole úrodné, a vydavši z neplodného lùna svatý plod, iví ho mlékem. Bázeò vzbuzující zázrak!
ivitelka našeho ivota, která pøijme do lùna chléb nebeský, je nyní
ivena mlékem z prsou Anny.
(Hlas 4.) K svìtcùm

Pojïte nyní, ó milovníci svátku, a v písních jásejme! Oslavujme

svátek s vírou a ctìme památku ctihodné dvojice Jáchyma i Anny,
nebo nám zrodili Boí Matku a èistou Pannu. Proto byli vzati z èasnosti tohoto hynoucího svìta do nepomíjejících pøíbytkù vìèného
ivota, kde prosí, abychom došli spásy.
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Všechno tvorstvo se dnes zvesela ozdobilo, všemi opìvovaná Bohorodice, a jednomyslnì svìtí výroèní vzpomínku tvých rodièù a oslavuje podivuhodného Jáchyma spolu s Annou, nebo tito
zprostøedkovatelé radosti vydali tebe, velkou nadìji, svìtlem záøící
ivitelku našeho ivota.
Anna je dnes naplnìna radostí, její duch tanèí, a v radosti se veselí,

e se splnila letitá touha její po dítìti. Vdy vypuèel z ní boský
plod zaslíbení a poehnání, zcela neposkvrnìná Maria, je pak porodila Boha našeho a vysvitlo z ní Slunce tìm, kdo spali
v temnotách.
»Sláva… I nyní…« (Hlas 5.)

Ó blahoslavená dvojice! Vy jste vynikli nad všechny rodièe, vdy

jste vydali tu, která je nad veškerým ostatním stvoøením! Vskutku
blahoslavený jsi, Jáchyme, kdy stal ses rodièem takové dívky!
Poehnané je tvé lùno, Anno, nebo jsi vydala matku našeho ivota.
Poehnaná prsa, jejich mlékem jsi kojila ivitelku Toho, který iví
vše, co dýchá! Modlíme se k vám, všemi velebení bohorodièe, proste
ho, aby se smiloval nad dušemi našimi!
V pátek veèer: Sláva: sváteèní; I nyní: 1. bohorodièen hlasu.

Stichiry na stichovnì
(Hlas 2.)

Anna rozmýšlející o pravdì, kdy vidìla kdysi na stromì ptaèí

hnízdo, vzpomnìla na svou bezdìtnost a zvolala: „Bìda mnì, Pane,
Pane! Mne høíšnou, jedinou jsi ochudil o svùj dar plodnosti.“ Tehdy
èlovìka milující Bùh dal jí plod, Pannu, nejctìnìjší ze všeho
stvoøení.
Slyš, dcero, pohleï, a nakloò ucho své! ( 44,11)

Vskutku bohomoudrá Anna, poznavši, e je neplodná a zùstane

bezdìtná, dlouho se trápila, a proto v modlitbách volala k Bohu:
„Rozva pouta alu i neplodnosti, a zrodím tu, která má zrodit
tebe, svaté Boí Slovo, dle daru tvého, Vládce, Krista, Dárce ivota.
A tak porodí všemu lidstvu tebe, Spasitele.“

26

Svátková minea: 9. záøí

Bohatí z lidu prositi budou pøed tváøí tvou. ( 44,13)

Vládce a Bùh vpravdì vyslyšel modlitbu tvou, jako kdysi Sáru.

Vdy uslyšela jsi hlas andìla, jen ti zvìstoval radost: „Porodíš
Boí Matku.“ Zvolala jsi hned s veselou duší: „Vládce a Pane, mùj
Boe a Tvùrce! Vpravdì jsi mne zbavil pohanìní narozením
ustavièné Panny!“
»Sláva… I nyní…« (Hlas 8.)

Svatí manelé a svatá rodino, Jáchyme i Anno, z vašeho neplodné-

ho lùna jako z neúrodné hlíny zázraènì vyrašil proutek – svatá Bohorodice, z ní vypuèel jako spásonosný skvostný kvìt – Kristus
Bùh. Odebrali jste se pak do nebeských pøíbytkù, kde se radujete
s dcerou svou, nejèistší Pannou i s andìly, modlíce se za celý svìt.
I my, na jejich svátek shromádìní, zbonì s nimi pìjeme a rceme:
„Vy, kteøí jste byli skrze boskou dívku, nejèistší Marii, nazváni
prarodièi Krista, proste za duše naše!
Tropar po Otèenáši (hlas 2.)

Oslavujíce památku spravedlivých tvých rodièù, Pane, skrze nì
prosíme tebe: „Spasi duše naše!“
Anebo (hlas 1.):

Jáchym i Anna, kteøí v Zákonì blahodati spravedliví byli, zrodili

nám Bohem dané dítì. Proto dnes boská církev slaví svìtlý svátek
a s veselím oslavuje jejich úctyhodnou památku a velebí Boha, který nám v domì Davidovì pozdvihl korouhev spásy.
»Sláva… I nyní…« (Hlas 4.) (Tropar svátku)

Narození tvé, Bohorodice, Panno…
Závìreèné propuštìní
Z jitøní:

Kondak (hlas 2. – stichirový)

Raduje se nyní Anna, nebo se zbavila pout neplodnosti. Kojí dnes
pøeèistou Pannu, pozváni jsou všichni opìvovat dítì darované lidem z jejího lùna, jedinou Matku, která nepoznala mue.
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Na liturgii
Blahoslavenství

Prokimen:
Èestná pøed Hospodinem y jest smrt svatých jeho.
Verš: Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
Apoštol: Gal 4,22—31
Alleluja:
Verš 1.: Blaený mu, jen se bojí Hospodina.
Verš 2.: Mocné na zemi bude potomstvo jeho.
Evangelium: Luk 8,16—21
Ke svatému pøijímání: V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti
špatné nemusí se bát. ( 111,6—7)
—————————————

13. záøí
Památka obnovení svatého chrámu Vzkøíšení Krista
a našeho Boha (335)
Pøedsvátek pozdvihování uctívaného a oivujícího Køíe
Svatého svìtitele muèedníka setníka Kornelia (1. stol.)
Obvyklá kathisma

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 6
(Hlas 6.) K Obnovení

Kdy i Starý zákon pokládal za dobré uctívat památku obnovení
Hospodinova chrámu, tím spíše je nutné obnovením uctívati nové
památky na Pána. Nebo jak øekl Izaiáš, obnovují se ostrovy pøivádìjící k Bohu, pod nimi je nyní tøeba rozumìt chrámy národy zbudované, které jsou Bohem utvrzeny. Proto i my duchovnì oslavujme
dnešní památku obnovení.
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Odlote, bratøi, starého èlovìka a obnovte se, ijte novým ivotem,

drte na uzdì vše, z èeho pochází smrt. Kárejme všechny údy a mìjme v nenávisti kadé zlé sousto stromu høíchu. Mysleme jen na to,
jak zanechat starého zpùsobu ivota. Takto nech se obnovuje èlovìk, tím a je uctíván tento den obnovení.
Od Anatolia

Kriste, pøedvìké Slovo! Tys postavil svou církev jako mohutný

sloup, nebo jsi ji zaloil na skále víry. Proto zùstává nepohnutou
na vìky, ponìvad má tebe, který ses stal kvùli ní v posledních
dnech nepromìnitelnì èlovìkem. Za to ti svým zpìvem dìkujeme
a rceme: „Ty jsi byl pøed vìky, jsi na vìky a jsi stále náš Král, sláva
tobì!“
(Hlas 4.) K svìtci

Slávyhodný Korneliji! Kristus shlédl na dobré skutky tvé a svaté

modlitby. Posílá ti svatého andìla, aby tì celého osvítil, a pøedního
svatého apoštola Petra, aby tì s celým domem obnovil køtem vodou
a Duchem a nauèil blahodatí Ducha Svatého tomu nejlepšímu.

Bohomoudrý Korneliji! Byv pomazán olejem knìství, odebral ses

do rùzných zemí hlásat spasitelné kázání, vytrhávat trní klamu a v
Duchu Svatém zasévat do duší neklamné uèení. Proto s veselím velebíme tebe jako bohumilého hierarchu a nepøemoitelného
muèedníka.

Blaený, Bohem prodchnutý a moudrý Korneliji! Kdy nerozumní
ve svých ivotech následovali tvé dobré zpùsoby, stávali se rozumnými. Kdy pak jsi zemøel a byl podle zákona pøirozenosti uloen do
hrobu, uèinil jsi jej pramenem èetných zázrakù, uzdravoval nemocné a Duchem Svatým zahánìl duchy zla.
»Sláva…« (Hlas 6.) K Obnovení. Od Jana Monacha

Dobrý a nejmocnìjší Pane! Konajíce památku obnovení, oslavujeme tì jako dárce posvìcení a prosíme, abys na pøímluvy slavných
trpitelù, posvìtil schopnosti duší našich.
»I nyní…« Pøedsvátku
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Dnes zjevilo se døevo Køíe, dnes zaniká význam pokolení idù,
dnes zvítìzila víra skrze blahovìrné císaøe. U døeva rajského stromu padl Adam, pøed døevem Køíe se tøesou démoni. Nejmocnìjší
Pane, sláva tobì!
V pátek veèer se však zpívá: I nyní: 1. bohorodièen (tj. dogmatik) vládnoucího hlasu.
Malý vchod
Svìtlo tiché…
Prokimen dne v týdnu

Paremije

Ètení z tøetí knihy Královské.

Š

alomoun se postavil pøed oltáø Hospodinùv, pøed celým shromádìním Israele, vztáhl ruce své k nebi a øekl: „Hospodine,
Boe israelský! Není Boha, jako jsi ty, ani nahoøe na nebi ani dole
na zemi. Tebe nemohou obsáhnout nebesa ani nebesa nebes, nato
pak tento dùm, který jsem vystavìl tvému jménu! Pøece však, Hospodine, Boe Israele, shlédni na mou modlitbu a raè vyslyšeti
prosbu a modlení, které vznáší sluebník tvùj dnes k tobì. A jsou
tvé oèi upøeny na tento dùm dnem i nocí, na toto místo, o nìm jsi
øekl: »Tam bude mé jméno.« Ké vyslyšíš modlitbu, ji se modlí
sluebník tvùj na tomto místì a u ve dne èi v noci, a nasloucháš
prosbì sluebníka svého i lidu tvého israelského. Za co se k tobì budou modlit na tomto místì, vyslyš v místì svého pøíbytku na nebesích a splò jim tyto prosby a buï jim milostiv.“ (3./1. Král 8,22—23,
27—30)

Ètení z knihy Pøísloví.

H

ospodin moudrostí zaloil zemi a prozøetelností nebe upevnil.
Jen pomyslil, a rozevøely se propasti a oblaka rosu dští. Synu,
mìj to stále pøed oèima, pøidruj se mé rady a mých myšlenek, aby
byla iva duše tvá a blahoda spoèinula ti na šíji. To bude tìlu tvému k uzdravení, a postaráno bude tím o kosti tvé, abys kráèel s nadìjí v pokoji po všech cestách svých a neklopýtla noha tvá.
Usedneš-li, nebudeš se strachovat; a ulehneš, budeš spáti sladce.
Nebude tì dìsit nával úzkosti, nebudeš se obávat, e pøijdou útoky
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bezboníkù. Vdy Hospodin bude s tebou na všech tvých cestách
a ochrání pøed pastí nohu tvou. Neodmítej dobøe èiniti tomu, kdo
toho potøebuje, kdy mùe pomoci ruka tvá! Neøíkej: „Odejdi, vra
se ráno a dám ti,“ kdy máš monost uèinit dobro hned; vdy nevíš,
co pøinese zítøejší den. Neèiò zle svému druhu, jen tì navštívil
a skládá v tebe dùvìru! Nelibuj si ve svárech s èlovìkem bez pøíèiny,
aby ti nezpùsobil nìco zlého! Nevšímej si uráek špatných lidí; a a
tì nenadchnou cesty jejich. Nebo neèistý je pøed Hospodinem
kadý pøestupník zákona, takový nebude pøipoèten ke spravedlivým. Kletba Hospodinova je v domech bezboníkù, kdeto pøíbytky
spravedlivých jsou poehnány. Hospodin se staví proti pyšným, leè
pokorným dává blahoda. (Pøísl 3,19—34)

Ètení z knihy Pøísloví.

M

oudrost si zbudovala dùm a vztyèila sedm sloupù. Zabila obìtovaná dobytèata svá, smísila v èíši své víno a prostøela tabuli. Poslala své sluebníky, aby zvali hlasitým zvìstováním na pohár
a volali: „Kdo jsi hloupý, uchyl se ke mnì! Aby øekli tìm, kdo mají
málo rozumu: “Pojïte, jezte mùj chléb a pijte víno, které jsem pro
vás nalila!" Zanechte hlouposti a budete ivi! Hledejte poznání,
abyste zùstali naivu, prohlubujte své chápání!" Kdo kárá špatného, dojde pohany. Kdo domlouvá bezbonému, poskvrní se. Obvinit
bezboného vede k úrazu. Neusvìdèuj darebu, nebo tì bude nenávidìt. Domlouvej moudrému a bude tì milovat. Dej moudrému pøíleitost a stane se moudøejším. Pouèuj spravedlivého a on rozhojní
své vìdomosti. Poèátek moudrosti je bázeò pøed Hospodinem
a rada svatých skýtá poznání. Nebo z chápání Zákona pocházejí
dobré myšlenky. Tímto zpùsobem budeš íti dlouhou dobu a bude ti
pøidáno let ivota. (Pøísl 9,1—11)
Stichiry na stichovnì
(Hlas 5.) Pøedsvátku

Buï pozdraven, ivotodárný Køíi, zbonosti nepøemoitelné vítìz-

ství, bráno rajská, oporo vìøících, hradbo církve, skrze nìj je záhuba znièena a odstranìna, vláda smrti je smetena a my jsme se
povznesli od zemì k nebesùm! Nepøemoitelná zbrani bojovníkù
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proti bìsùm, slávo muèedníkù, skuteèná okraso ctihodných mnichù, pøístave spásy, který skýtá svìtu milost velikou!
Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho a klaòte se podnoí nohou
jeho, nebo svaté jest! ( 98,5)

Buï pozdraven, nejuctívanìjší Køíi Pánì, jím bylo lidstvo zbave-

no kletby! Ty jsi vskutku znamením radosti, které pøi svém pozdvihování sráí nepøátele, náš pomocníku, vládo králù, sílo
spravedlivých, kráso knìí; kdykoli jsi znázoròován, ukrutné zaháníš. ezlo moci, jím jsme vedeni na pastvu zelenou, zbrani pokoje,
tebe s bázní obklopují andìlé, boská slávo Kristova, jen prokazuje svìtu milost velikou!
Bùh však byl králem naším u pøed vìky, spásu vykonal
uprostøed zemì. ( 73,12)

Buï pozdraven, drahocenný Køíi, vùdce slepých, lékaøi chorých,

vzkøíšení všech zemøelých, který jsi pozvednul nás, do záhuby padlé! Uctívaný Køíi, jím byla rozdrcena záhuba a rozkvetla nehynoucnost, my, smrtelní pozemšané, jím byli zboštìni a ïábel u
navdy sraen! Hledíce dnes na tebe, jak jsi pozdvihován rukama
archijereje, vyvyšujeme Toho, jen byl na tobì povznesen, a tobì se
klanìjíce, èerpáme v hojnosti milost velikou!
»Sláva…« (Hlas 2.) Anatoliova. K Obnovení

Slavíce obnovení tvého nejposvátnìjšího chrámu Vzkøíšení, oslavu-

jeme tebe, Pane, který jsi jej svou nejvýše dokonalou blahodatí dokonal, posvìtil a vyzdobil svatými a tajemnými ertvami posvátnì
pøinášenými od vìøících. Ty jsi zde pøijal z rukou sluebníkù svých
nekrvavé a nejèistší obìti, a udìlil právo oèišovat od høíchù ty, kdo
obìti pøinášejí, a daroval jsi milost velikou.
»I nyní…« Hlas tý. Pøedsvátku

Køí ivotodárce, boský poklad ukrytý v zemi, zjevil se na nebi

zbonému císaøi Konstantinovi a duchovnì mu ukazuje znamení vítìzství nad nepøáteli. Císaø pak radostnì s vírou a láskou a Boí pomocí obrátil se ke spatøenému posvátnému znamení shùry a na
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jeho naléhání byl Køí z lùna zemì vynesen k osvobození svìta a ke
spáse duší našich.
Pøekladatelova poznámka: stejná stichira je i ve slubì svátku Povýšení na
litiji, ale v jiném pøekladu; støedu stichiry lze toti rozumìt dvìma zpùsoby,
proto uvádíme obì varianty.

Tropar po Otèenáši (hlas 4.) K Obnovení

Jako nádheru klenby nebeské ukázal jsi, Pane, dole na zemi krásu

svatého pøíbytku slávy své. Upevni jej na vìky vìkùv a skrze Bohorodici pøijmi modlitby, je ti v nìm neustále pøinášíme. ivote
a vzkøíšení všech!
»Sláva…« K muèedníku svìtiteli

Následníkem apoštolù jsi byl na stolci jejich a patøil k nimi i svými

zpùsoby, získav jejich skutky, Boskou inspiraci i jejich stupeò duchovního zøení. Proèe jsi hlásal slovo Pravdy a pro víru jsi trpìl a
k prolití krve své. Svìtiteli muèedníku Korneliji, pros Krista Boha,
aby spaseny byly duše naše.
»I nyní…« Pøedsvátku

Oivující Køí tvé dobroty, jen daroval jsi nám, nehodným, pøinášíme ti, Pane, s modlitbou: „Jediný lidumile, pro Bohorodici spasi
lid svùj i své mìsto k tobì se modlící!
Závìreèné propuštìní

Z jitøní
Kondak (hlas 2. – stichirový) K Obnovení

Obnovení ducha v srdci a osvícení nitra daruj tìm, kdo u víøe konají

posvátnou památku obnovení chrámu a domu tvého. Ty jsi svolil,
aby jej zbudovali ke cti tvého Boského jména, Pane, jediný ve svatých oslavovaný!
Kondak (hlas 4. – stichirový)

Jako nebe plné svìtel se ukazuje chrám osvìcující všechny vìøící.
Stojíce v nìm, voláme: „Upevni tento dùm, Pane!“
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Na liturgii
Blahoslavenství

Prokimen (hlas 4.):
Domu tvému náleí svatost, y Hospodine, na vìky.
Verš: Hospodin kraluje, odìn jest velikolepostí.
Apoštol: id 3,1—4
Alleluja (hlas 2.):
Zaloen jest na horách svatých.
Verš 2.: Slavné vìci øíkají se o tobì, Mìsto Boí. ( 86,3)
Evangelium: Mat 16,13—18
Ke svatému pøijímání: Hospodine, zamiloval jsem si krásu domu
tvého a místo pøebývání slávy tvé. Alleluja. (Tøikrát)
Pøipadne-li den 13. záøí na nedìli, odpadá sluba ke Korneliji a rozhodne-li pøedstavený, zpívá se nedìlní sluba spojená s Obnovením
a pøedsvátkem Povýšení takto:
Blaený mu a celá kathisma
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“: nedìlní 3, východní (Anatoliova) 1,
k obnovení 3, ke køíi 3 ze stichovny
Sláva: Obnovení chrámu
I nyní: 1. bohorodièen (tj. dogmatik) vládnoucího hlasu
Vchod. Ètení k Obnovení chrámu
Na litiji: Stichira chrámu
Hlas 1. (Ze stichir na »Chvalte«.) K Obnovení. Od Jana Monacha

Obnovuj se a obnov, nový Jeruzaléme, nebo vzešlo ti svìtlo a sláva

Pánì se nad tebou zaskvìla! Tento dùm vystavìl Otec. Tento dùm
upevnil Syn. Tento dùm obnovil Duch Svatý, který osvìcuje, upevòuje a posvìcuje duše naše.
(Hlas 4.)

Obnovují dnes chrám národové drahocennou a ivotodárnou krví

Kristovou, která vyprýštila z nejèistšího a nehynoucího boku Boha
našeho, tìlo pøijavšího od svaté Panny. Nue, shromádìné sbory
vìøících, oslavujme Otce i Syna i Svatého Ducha, jediné Boství,
udrující veškerenstvo.
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Touíce uvidìt Køí vztyèený uprostøed zemì, svaté ezlo, oèisme

nejprve duši, osvìtleme myšlenky a celí se prosvime svìtlem. Ozáøeni pak boskou mocí, opìvujme Krista, který dává skrze své ctihodné døevo posvìcení tìm, kdo ho s vírou vzývají a vroucnì Ho
opìvují.
»Sláva…« (Hlas 5.)

Slovo, je spoèíváš v náruèi Otcovì, obnov Svatým Duchem svým
chrám zbudovaný ve jménu tvém!
»I nyní…« (Hlas 6.)

Dnes zjevilo se døevo… (Viz stichiry na »Hospodine, k tobì volám« – dogmatik
po »I nyní…«)

Stichiry na stichovnì
Z osmihlasníku stichiry nedìlní dle vládnoucího hlasu

»Sláva…« (Hlas 2.)

Slavíce obnovení tvého… (Viz stichiry na stichovnì – po »Sláva…«)
»I nyní…«

Køí, ivotodárce, boský poklad…

(Viz stichiry na stichovnì – po

»I nyní…«)
Poehnání chlebù:
Raduj se, Bohorodice, Panno… (2 ×)
K Obnovení (1 ×)
(Ètení ze Skutkù apoštolských)

Na liturgii
Blahoslavenství
Vchod – tropary: nedìlní, Obnovení a Køíi. Kondaky: nedìlní, Sláva I nyní:
k Obnovení.
Prokimen, apoštol, alleluja, evangelium nejprve nedìlní a pak k Obnovení.
Ke svatému pøijímání: „Chvalte Boha s nebes…“ A poté k Obnovení.
—————————————

14. záøí
POVÝŠENÍ UCTÍVANÉHO A OIVUJÍCÍHO KØÍE
nad celým svìtem
Zesnutí svatého našeho otce Jana Zlatoústého,
archiepiskopa mìsta Konstantinova († 407)

V tento den se v mìstì Konstantinovì, jako i všude jinde, nezpívá sluba
k Zlatoústovi, a to právì kvùli pozdvihování uctívaného Køíe, svátku
Pánì, a pøekládá se na 13. listopad.
Pojïte, pokloòme se Králi, našemu Bohu…
Dobroøeè, duše má Hospodinu… (alm 103./104.)
Velká ektenie
V sobotu veèer se zpívá Blaený mu a celá kathisma
V nedìli veèer se zpívá Blaený mu, 1. antifona
(V jiné dny se Blaený mu nezpívá)
Malá ektenie (v sobotu a nedìli veèer)

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«. Na 8
(Hlas 6.)
Na 8: Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání

mé.

Pozdvihujeme svatý Køí, jen káe všemu tvorstvu, aby opìvovalo

nejèistší utrpení Krista, jen na nìm povýšen byl, nebo zahubil na
nìm toho, který hubil nás, mrtvé oivil, dal jim krásu a uèinil hodnými ivota na nebesích jako milosrdný z pøemíry dobroty své. Proto se radujeme, jméno jeho vyvyšujeme a krajní soucit jeho
velebíme.
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Na 7: Ké bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.
Opakuje se pøedchozí stichira.
Na 6: Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine,
kdo obstojí? U tebe však je oèištìní.
Opakuje se pøedchozí stichira.
Na 5: Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše
má tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.

Mojíš tì pøedobrazil, kdy vztáhl ruce vzhùru, a tak pøemohl tyrana Amaleka. Uctívaný Køíi, chloubo vìøících, pevnosti trpitelù,
okraso apoštolù, obránce spravedlivých, záchrano všech ctihodných
mnichù. Hledíc všechno stvoøení, jak jsi pozdvihován, veselí se
a slavnostnì oslavuje Krista, který skrze tebe spojil, co bylo rozdìleno, nejvìtší svou dobrotou.
Na 4: Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá

Israel v Hospodina.
Opakuje se pøedchozí stichira.
Na 3: Nebo u Hospodina je milost a hojné je u nìho vysvobození;

on vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.
Opakuje se pøedchozí stichira.
Na 2: Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte ho všichni

lidé!

Nejuctívanìjší Køíi, dnes pozdvihovaný, jeho s veselím obklopují

øády andìlské! Ty pozdvihuješ boským pokynem všechny, kteøí
byli z ráje vyhnáni pro kráde zakázaného pokrmu a tím smrti propadli. Proto tì my vìrní s vírou líbáme srdcem i ústy a èerpajíce posvìcení, voláme: „Vyvyšujte Krista, nejdobrotivìjšího Boha
a klaòte se boskému podnoí jeho!“
Na 1: Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda
Hospodinova zùstává na vìky.
Opakuje se pøedchozí stichira.
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»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 2.)

Pojïte, všechny národy, pokloòme se blahoslovenému døevu Køíe,

skrze nì se stala vìèná spravedlnost. Nebo ten, který skrze døevo
stromu oklamal praotce Adama, byl sám døevem Køíe oklamán. Je
sraen a padá nesmírným pádem ten, kdo tyranií vládl nad královským stvoøením. Jed hada smyt jest krví Boskou a kletba spravedlivého odsouzení je zrušena Soudcem spravedlivým, kdy
Spravedlivý odsouzen byl soudem nespravedlivým. Nebo døevo se
muselo léèiti døevem a utrpení nás, odsouzených, snímá se utrpením Netrpícího Boha na døevì. Kriste Králi, sláva prozøetelnému
tvému úmyslu s námi, jím jsi všechny spasil jako blahý a lidumil.
Malý vchod
Svìtlo tiché…
Prokimen dne v týdnu
Pøipadne-li tento svátek na sobotu, tedy se v pátek veèer vynechává prokimen soboty a zpívá se následující velký prokimen hlas 7.:
Náš Bùh je na nebesích i na zemi, y vše, co chce, to uèiní.
Chvalte, sluebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo!
Pøipadne-li tento svátek na nedìli, pak se zpívá prokimen nedìlní (tj. pro
sobotu veèer): Hospodin kraluje…

Paremije

Ètení z knihy Exodus.

K

dy Mojíš odvedl syny Israele od Rudého moøe, vyšli na pouš
Sur. Tøi dny šli pouští, ani nalezli vodu k pití. Kdy potom
pøišli do Mary, nemohli vodu z Mary pít, nebo byla hoøká. Proto
bylo nazváno to místo jménem Mara, Hoøkost. Tehdy lid reptal proti Mojíšovi. „Co máme pít?“ øíkali. Mojíš tedy volal k Hospodinu
a Hospodin mu ukázal døevo. Kdy jej vpustil do vody, voda se stala
sladkou. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a pravidla. A tam jej
zkoušel a pravil: „Budeš-li opravdu naslouchat hlasu Hospodina,
Boha svého, a èinit, co se mu líbí, budeš-li pozorný k jeho pøikázáním a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím
ádnou bolest, kterou jsem dopustil na Egypt – nebo já jsem Hospodin, který tì uzdravuje.“ A pøišli do Elimu, kde bylo dvanáct vod-
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ních pramenù a sedmdesát palmových stromù; tam se utáboøili pøi
vodách. Kdy vytáhli z Elimu, (v patnáctý den druhého mìsíce po
jejich odchodu z Egypta) pøišla celá izraelská obec na pouš Sin
rozkládající se mezi Elimem a Sinají. (Exod 15,22— 16,1)

Ètení z knihy Pøísloví.

S

ynu, neodmítej trest Hospodinùv, ani neklesej, jsi-li kárán,
nebo koho miluje Hospodin, toho trestá. Bije kadého syna,
jeho pøijímá. Blahoslavený èlovìk, jen nalezl moudrost, a smrtelník, jen ví, co je rozum. Nebo kupovat ji lepší jest, neli získat poklady zlata a støíbra. Je pøece vzácnìjší neli drahé kamení a ádné
zlo se jí nemùe postavit. Je pochopitelná všem, kdo ji milují. Vše,
co bývá lidmi cenìno, je jí nedùstojné. Dlouhovìkost a mnohá léta
ivota jsou v její pravici; v její levici je bohatství a sláva. Z jejích úst
vychází spravedlnost, na jazyku nosí zákon i milost. Chodí po
cestách dobroty a všechny její stezky vedou k pokoji. Je stromem
ivota všem, kdo se jí pøidrují, a je pevnou oporou tìm, kdo ji ctí
jako dar od Hospodina. (Pøísl 3,11—18)

Ètení z Izaiášova proroctví.

T

ak praví Hospodin: Tvé brány, Jeruzaléme, budou otevøené
stále dnem i nocí a nebudou se zavírat, aby k tobì pøišlo bohatství pohanù a pøivedeni byli jejich králové. Nebo národy a králové,
kteøí by ti neslouili, zahynou. Takové národy budou ohavnostmi
svými zpustošeny. Pøijde k tobì sláva Libanonu – cypøiš, jedle
a cedr, aby proslavila svaté místo mé; oslavím tak místo nohou
svých. A dostaví se k tobì s bázní i synové tìch, kdo tebou pohrdali
a utlaèovali tì, a budou se klanìt šlépìjím nohou tvých všichni, je
trápili tebe, a budeš nazváno mìstem Hospodinovým, Sion svatého
Israelova. Za to, e jsi bylo opuštìno, nenávidìno a nebylo, kdo by ti
pomohl, postavím tì do vìèné radosti, do veselí na všechna pokolení. Budeš sáti mléko národù a pojídat bohatství králù a poznáš, e
já jsem Hospodin, který tì spasil, Bùh Israelùv, který tì vysvobodil.
(Iz 60,11—16)
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Litijní stichiry
(Hlas 1.) Od Andreje Jerusalemského

Dnes vskutku došla naplnìní svatì hlásaná slova Davidova, nebo

hle, zjevnì se klaníme podnoí tvých nejèistších nohou a v nadìji,
e zastínìni budeme køídly tvými, Nejslitovnìjší Pane, voláme
k tobì: „Nech zraèí se na nás svìtlo tváøe tvé a povznesena je korouhev pravoslavného lidu tvého pozdvihováním uctívaného Køíe
tvého, Kriste, mnohomilostivý!“

Døevo stromu ivota vìèného na místì popravném zasazené, na

nìm ve støedu zemì dokonal spásu pøedvìèný Král, je pozdvihováno dnes k posvìcení všech svìtových stran a dùm Vzkøíšení se obnovuje. Radují se andìlé na nebi, veselí se lidé na zemi a hlasitì volají
s Davidem: „Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho a klaòte se podnoí
nohou jeho, nebo svaté jest a skýtá svìtu milost velikou!“

Patriarcha Jákob pøedobrazil Køí tvùj, Kriste, kdy udìloval sy-

nùm poehnání a pøekøíil pøi tom ruce vkládané na hlavy jejich.
Tento Køí dnes povyšujíce, Spasiteli, voláme: „Dopøej vítìzství
Krista milujícímu králi, jako udìlil jsi pøemoení nepøátel
Konstantinu!“
(Hlas 2.) Od Theofana Popsaného, episkopa nicejského

Køí ivotodárce, boský poklad ukrytý v zemi, zjevil se na nebi

zbonému císaøi Konstantinovi a jako rozumu pochopitelné písmo
ukazuje se mu tím znamení vítìzství nad nepøáteli. Císaø pak radostnì nechal s vírou a láskou Kristùv Køí posvátnì pozdvihnout
do výše, aby jej všichni uzøeli. Horlivostí jeho byl toti Køí vynesen
z lùna zemì k osvobození svìta a ke spáse duší našich.
Od Kypriana Studity

Pøekøíené ruce patriarchy Jákoba pøi ehnání dìtí pøedobrazily

mocné znamení Køíe tvého. Tøímajíce Køí jako ochránce nepøekonatelného, mocnì odháníme pluky démonù, pýchu Beliála tím koøíce, pøemáháme všehubící sílu nenávistného Amaleka. Køí, jen
nyní se zbonými myšlenkami pozdvihujeme, pøinášíme tvé dobrotì pro oèištìní høíchù a mnohohlasnì voláme: „Pane, který jsi pøijal
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tìlo z Panny, smiluj se a slituj, Blahý, nad stvoøením, je jsi rukama
svýma moudøe uèinil!“
Od Lva VI. Moudrého, vladaøe

Ty jsi moje mocná záštita, ze tøí èástí sloený Køíi Kristùv! Posvì
mì svou mocí, abych tì s vírou i láskou uctíval a oslavoval!
(Hlas 4.)

Tleskejme dnes pøi písních nad slavností s veselou tváøí a jazykem

zvuènì zvolejme: „Kriste, kvùli nám ses nechal soudit, poplivat
a bít; v šarlat ses odìl a vystoupil a na Køí. Slunce a mìsíc to spatøivše, zahalily své svìtlo, zemì se strachem otøásla a chrámová opona se ve dví roztrhla.“ Nyní uèiò i pro nás drahocenný Køí svùj
opatrovníkem, ochráncem a zapuditelem démonù, abychom všichni, líbajíce jej, volali k nìmu: „Zachraò nás, Køíi, mocí svou! Osvì
nás svìtlem svým! Posilni nás, vzácný Køíi, pøi svém pozdvihování, nebo jsi nám byl darován jako svìtlo a záchrana duší našich!“
Od Anatolia

Hvìzdami jasnì záøící obraz tvùj, Køíi, pøedobrazil vítìzné zdolá-

ní nepøátel zbonému velikému císaøi. Kdy tì pak jeho matka Helena nalezla, pøièinila se, aby tì svìt spatøil. Tebe dnes
pozdvihujíce, zástupy vìøících volají: „Osvì nás svìtlem svým,
Køíi ivotonosný! Posvì nás silou svou, Køíi nejctìnìjší, a upevni
nás pozdvihováním svým, Køíi svatý, povznášený proti doráení
nepøátel!“
»Sláva…« »I nyní…« Hlas tý. Od Anatolia

Mojíš pøedobraziv pùsobení posvátného Køíe tvého, Kriste, pora-

zil protivníka Amaleka na Sinajské poušti. Kdy toti rozpøáhl
ruce, uèiniv tím podobu Køíe, jeho lid dostal sílu. Nyní se však na
nás naplnil prùbìh této události. Dnes je Køí pozdvihován a démoni prchají. Dnes je všechno tvorstvo ze zhouby vysvobozeno, nebo
díky Køíi nám vysvitly blahodatné dary. Proto se všichni radujeme, padáme pøed tebou a rceme: „Veliká jsou díla tvá, Pane, sláva
tobì!“
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Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì
(Hlas 5.)

Buï pozdraven, ivotonosný Køíi, nepøekonatelné vítìzství
zbonosti, bráno ráje, oporo vìøících, hradbo církve! Tebou byla
zhouba potøena a kletba zahlazena, panství smrti smeteno a my povzneseni od zemì k nebesùm! Nepøemoitelná zbrani bojovníkù
proti démonùm, slávo muèedníkù, vpravdì okraso ctihodných mnichù, pøístave spásy, jen skýtá svìtu milost velikou!
Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho a klaòte se podnoí nohou
jeho, nebo svaté jest! ( 98,5)

Buï pozdraven, nejuctívanìjší Køíi Pánì, jím bylo lidstvo zbave-

no dávné kletby! Ty jsi vskutku znamením radosti, které pøi svém
pozdvihování sráí nepøátele, náš pomocníku, vládo králù, sílo
spravedlivých, kráso knìí; kdykoli jsi znázoròován, hrozivé útoèníky zaháníš. Ó, ezlo moci, jím jsme vedeni na pastvu zelenou,
zbrani pokoje, tebe s bázní obklopují andìlé, Boská slávo Krista,
jen prokazuje svìtu milost velikou!
Bùh však byl králem naším u pøed vìky, spásu vykonal
uprostøed zemì. ( 73,12)

Buï pozdraven, drahocenný Køíi, vùdce slepých, lékaøi chorých,

vzkøíšení všech zemøelých, který jsi pozvedl nás, do záhuby padlé!
Uctívaný Køíi, jím byla rozdrcena záhuba a rozkvetla nehynoucnost, my smrtelní pozemšané jsme jím byli zboštìni a ïábel u
navdy sraen! Hledíce dnes na tebe, jak jsi pozdvihován rukama
archijereje, vyvyšujeme Toho, jen byl na tobì povznesen, a tobì se
klanìjíce, èerpáme v hojnosti milost velikou!
»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 8.) Od Jana Monacha (Jana Damašského)

Tomu, co Mojíš kdysi svým tìlem pøedobrazil a srazil tím Amale-

ka a zvítìzil, a èemu David pìvec velel se klanìti, nazývaje to podnoím tvým, drahocennému Køíi tvému, Kriste Boe, my høíšní se
dnes klaníme. Nehodnými ústy opìvujme tebe, jen dal ses na nìj
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dobrovolnì pøibít, a prosíme: „Pane, uèiò nás spolu s lotrem po pravici hodnými svého království!“
Nyní propouštíš…

Tropar po Otèenáši (hlas 1.) Pøi poehnání chlebù

Spasi, Pane, lid svùj a poehnej dìdictví svému! Vítìzství daruj

nad nepøáteli køesanùm pravoslavným a ochraòuj vìrné své
Køíem svým. (Tøikrát)
Pùvodní verze troparu, jak se zpívá v Øecku (a zpívala se døíve i u Slovanù):
Spasi, Pane, lid svùj a poehnej dìdictví svému! Vítìzství daruj nad barbary králùm blahovìrným a ochraòuj národ svùj Køíem svým.
Poehnání pìti chlebù
Závìreèné propuštìní
Mnoholetí

Obøad vynášení a pozdvihování svatého Køíe
Pøi veèerní se pøipravuje Køí na podnose s kvìty (nebo bazalkou) na ertveníku. Po Otèenáši se pøenáší na svatý prestol, kam se klade místo
Evangeliáøe.
Koná se na jitøní nebo pøed liturgií. Vynáší-li se Køí pøed liturgií bez jitøní,
zaèíná knìz obøad vynášení: „Blahosloven Bùh náš…“ A hned okuøuje.
Prùbìh obøadu vynášení svatého Køíe (struènì). Knìz je na vynášení
Køíe obleèen do plného bohosluebného odìní. Pøed vynášením okuøuje
Køí na prestolu (tøikrát kolem). Zpívá se velké slavosloví (GS str. 428/359;
trojsvatou píseò zpívat pomalu). Ke konci pøi trojsvatém se otevírají svaté
dveøe a knìz se tøikrát pokloní pøed Køíem, políbí jej, vezmì obìma rukama a nese jej kolem prestolu a vynáší severními vrátky k tetrapodu na
støed chrámu (pøed ním má jít svíce a kadidlo). Zpívá se stále trojsvatá píseò. Pøed tetrapodem, èelem k východu, naproti otevøeným svatým dveøím
se zastaví: „Velemoudrost, povznesme se!“ Poté se spouští na kolena (jde-li
to), ukládá Køí na tetrapod a hned tøikrát kolem okuøuje (pøi tom zpìváci
tøikrát zpívají tropar Køíi: „Spasi, Pane, lid svùj…“ Následnì knìz tøikrát
zpívá: „Køíi tvému klaníme se…“ A zpìváci pokadé opakují. Všichni se pøi
tom klanìjí. Pak všichni postupnì políbí Køí a pøi tom se zpívají níe
uvedené stichiry.
Po okuøování vyneseného svatého Køíe (ještì pøed klanìním) se mùe konat obøad pozdvihování (není nutno èinit v kadém chrámu). Koná se
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v takovém pøípadì patero pozdviení – nejprve na východ a ke kadé stranì
svìta jedno a poté znovu k východu. (Diákon nebo knìz praví pøi kadém
pozdviení pøíslušnou modlitbu; mohou to být prosby vzaté z vroucí ektenie
nebo se zvolá jen: „Rceme všichni!“). Vìøící pøi kadém pozdvihování rychle
zpívají stokrát „Hospodi, pomiluj“ (Kyrie, eleison) – tempo zpìvu velice
sviné. Pak se knìz otoèí k další svìtové stranì a opìt se koná to samé,
a opìt vìøící rychle zpívají stokrát „Hospodi, pomiluj“. Nakonec: »Sláva…«
»I nyní…« Kondak Køíi:

Jen povznesl ses, Kriste, Boe, na Køíi dobrovolnì, obdaruj slito-

váním svým nový lid svùj, nazývající se jménem tvým. Mocí svou
zvítìzit nad nepøáteli mu dej, radost pravoslavným køesanùm daruj, kteøí tøímají jako pomoc od tebe zbraò pokoje, znamení nepøemoitelného vítìzství.
(Po pozdvihování následuje uctívání svatého Køíe: „Køíi tvému klaníme
se…“)

Ke klanìní svatému Køíi
Kající stichiry (zpívají se, kdy se vìøící klanìjí Køíi a knìz – pokud u neslouí liturgii – je pøi tom pomazává olejem z litije.)
(Samohlasné, hlas 2.)

Pojïte, vìøící, pokloòme se oivujícímu døevu Køíe, na nìm dob-

rovolnì rozprostøel ruce své Kristus, Král slávy, aby nás povznesl
k prvotní blaenosti, kterou nám skrze zapovìzenou slast ukradl
nepøítel, uèiniv z nás vyhnance od Boha. Pojïte, vìøící, pokloòme
se døevu Køíe, jím jsme uèinìni hodnými rozdrtit hlavy duchovních nepøátel. Pojïte, všechna plemena a národy, a takto opìvujme
Køí Pánì: „Buï pozdraven, Køíi, naprosté vysvobození padlého
Adama!“ Tebou se chlubí vìrní králové, nebo tvojí silou mocnì pokoøili izmaelovské plémì! Tebe køesané nyní s bázní líbají, Boha
na tobì pøibitého oslavují, volajíce: Pane, na tomto døevu
ukøiovaný, smiluj se nad námi jako Blahý a Lidumil.
(Hlas 5.)

Pojïte, lidé, vizte pøeslavný zázrak, skloòme se pøed mocí Køíe.
Zatímco v ráji døevo stromu urodilo lidem smrt, toto døevo vydává
kvìty ivota, nebo má na sobì pøibitého bezhøíšného Pána. Z nìho
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všechny národy sbírají plody nehynoucnosti, a proto volejme: Ty,
jen jsi Køíem svým vymýtil smrt a nás osvobodil, sláva tobì!

Naplnil se hlas prorokù tvých, Boe, Isaiáše a Davida hlásajících:

„Pøijdou všechny národy a pokloní se tobì, Hospodine.“ Nebo hle,
dobrý Boe, na nádvoøích jerusalemských – lid naplnìný blahodatí
tvou. Ty, jen jsi ukøiování pro nás vytrpìl a vzkøíšením nás oivil,
ochraòuj a spasi nás!
(Hlas 6.)

Ètyøkoneèný svìt je dnes posvìcován pozdvihováním ètyødílného
Køíe tvého, Kriste, Boe náš, a spolu s tím se povznáší korouhev
vìrných køesanù, aby zlámala rohy nepøátel. Veliký jsi, Hospodine, a podivuhodná jsou díla tvá; sláva tobì!

Døevo svaté, hlasy prorokù pøedzvìstované, jím byl Adam zbaven
dávné kletby smrti, je nyní pozdvieno. Stvoøení pak spolu s tím
dnes pozvedá svùj hlas a prosí u Boha hojné milosti. Jediný, v milosrdenství nezmìrný Vládce, budi oèištìním naším a spasi duše
naše!
(Hlas 8.)

Dnes se naplòuje, Boe, hlas proroka tvého Mojíše, jen pravil:

„Uvidíte ivot váš zavìšený pøed oèima svýma.“ Dnes je pozdvihován Køí a svìt je osvobozen od klamu. Dnes se obnovuje Kristovo
Vzkøíšení a konèiny zemì se radují. S cimbály jako David píseò ti
pøinášíme s hlaholem: „Vykonal si spásu uprostøed zemì, Boe:
ukøiování jsi podstoupil a Vzkøíšení uèinil, jimi jsi nás spasil,
Blahý a Lidumile. Nejmocnìjší Pane, sláva tobì!“

Vládce všeho stvoøení a Pán slávy je dnes na Køí pøibíjen a bok mu

probodávají. luèi a octa okouší Ten, který je rozkoší církve. Korunou z trní je ovinut a odìn je rouchem posmìšným Ten, který pokryl nebe oblaky. Bit je do tváøe rukou smrtelníka Ten, jen svou
rukou utvoøil èlovìka. Po zádech bièují Toho, jen odìl nebe oblaky.
Poplivání a údery pøijímá, uráky a políèky strpìl. Vše snáší kvùli
mnì, odsouzenému, Vysvoboditel a Bùh mùj, aby spasil svìt od
klamu jako Milosrdný.
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»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 8.)

Dnes se mohu dotknout toho, kdo je svou podstatou nedostupný.

Kvùli mnì trpí muka, aby mne osvobodil od utrpení. Ten, kdo dával
svìtlo slepým, je popliván ústy zloèincù a nastavuje záda k bití, aby
osvobodil zajaté. Kdy jej uzøela èistá Panna a Matka viseti na
Køíi, s bolestí volala: „Bìda mnì, Dítì mé, co jsi to uèinilo? Krásný
v dobrotì své nade všechny lidi, ukazuješ se jako bezdechý a nevzhledný, zbavený podoby i pøedchozí krásy! Bìda mnì, Svìtlo mé!
Nemohu hledìt na tebe, zesnulého, nitro mne bolestí pálí a strašný
meè proniká srdce mé! Opìvám utrpení tvé, klaním se milosrdenství tvému, mnohotrpìlivý Pane, sláva tobì!“
(Je-li to na jitøní, pak nyní následuje ektenie a propuštìní. Je-li to pøed liturgií, zaèíná liturgie.)

Z jitøní
Kondak Køíi (hlas 4.)

Jen povznesl ses, Kriste, Boe, na Køíi dobrovolnì, obdaruj slito-

váním svým nový lid svùj nazývající se jménem tvým. Mocí svou
zvítìzit nad nepøáteli mu dej, radost pravoslavným køesanùm daruj, kteøí tøímají jako pomoc od tebe zbraò pokoje, znamení nepøemoitelného vítìzství.

Na liturgii
Antifona 1. (Hlas 2.)
(Lze zpívat buï podle nápìvu GS nebo na nápìv všednodenních antifon.)

Boe, Boe mùj, slyš mne, proè jsi mne opustil? ( 21,2)
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

Vzdalují mne od spásy jména høíchù mých. ( 21,2)
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

Boe mùj, dnem i nocí k tobì volám, a neodpovídáš, – tím však nejsem
zmaten. ( 21,3)
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

Ty pøece ve svatosti pøebýváš – chválí tì Izrael! ( 21,4)
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Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

»Sláva…« »I nyní…«
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!

Antifona 2. (Hlas 2.)
Co jsi nás, Boe, navdy zavrhnul? ( 73,1)
Synu Boí, tìlem ukøiovaný, spasi nás, zpívající tobì: Alleluja!

Vzpomeò si na spoleèenstvo lidu svého, je od dávna získal jsi sobì.
( 73,2)

Synu Boí, tìlem ukøiovaný, spasi nás, zpívající tobì: Alleluja!

Lid tvùj je touto horou Sión, na ní ses usídlil. ( 73,2)
Synu Boí, tìlem ukøiovaný, spasi nás, zpívající tobì: Alleluja!

Bùh však, jsoucí Králem naším pøede všemi vìky, spásu uchystal ve
støedu zemì. ( 73,12)
Synu Boí, tìlem ukøiovaný, spasi nás, zpívající tobì: Alleluja!

»Sláva…« »I nyní…« Jednorozený Synu…
Antifona 3. (Hlas 1.)
Hospodin kraluje, a se chvìjí národy! ( 98,1)
Tropar Køíi: Spasi, Pane, lid svùj a poehnej…

Hospodin kraluje, tøeste se, pohané! Trùnící na cherubínech se chopil
vlády, a se zemì otøásá! ( 98,1)
Tropar Køíi: Spasi, Pane, lid svùj a poehnej…

Veliký je Hospodin na Siónu, vyvýšený nad všemi lidmi. ( 98,2)
Tropar Køíi: Spasi, Pane, lid svùj a poehnej…

Klaòte se Hospodinu v domì jeho svatém. ( 95,9)
Tropar Køíi: Spasi, Pane, lid svùj a poehnej…

Vchod
Verš ke vchodu: Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, a klaòte se podnoí
nohou jeho, nebo svaté jest! ( 98,5)

(„Pojïte, pokloòme se…“ se nezpívá; ihned následuje:)
tropar Køíi (hlas 1.): Spasi, Pane, lid svùj a poehnej… Sláva I nyní:
kondak Køíi (hlas 4.): Jen povznesl ses, Kriste, Boe, na Køíi dobrovolnì…
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Místo trojsvaté písnì: Køíi tvému klaníme se, ó Pane, a svaté
Vzkøíšení tvé slavíme. (Tøikrát)
Prokimen:
Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, y a klaòte se podnoí nohou jeho,
nebo svaté jest!
Verš: Hospodin kraluje; a se tøesou pohané! ( 98,5 a 1)
Apoštol: 1 Kor 1,18—24
Alleluja (hlas 1.)
Verš 1.: Rozpomeò se na obec lidu svého, ji od dávna získal jsi sobì.
( 73,2)
Verš 2.: Bùh však, jsoucí Králem naším pøede všemi vìky, spásu uchystal uprostøed zemì. ( 73,12)

Evangelium: Mat 27,1—2; Jan 19,6 (od pol.) —11 (do pol.), 13—20,
25—28 (do pol.), 30 (od pol.) —35 (do pol.)
Místo »Jest vpravdì dùstojno«:
Velebi, duše moje, nejposvátnìjší Køí Pánì.
Irmos (hlas 8.): Bohorodice, ty jsi tajemný ráj, který bez doteku dal vyrùsti Kristu, jím zasazen byl na zemi ivotonosný strom Køíe. Proèe
nyní, pøi podzvihování jeho klaníce se mu, tebe velebíme.
(Zpívá se do opuštìní svátku)

Ke svatému pøijímání:
Zraèí se na nás svìtlo tváøe tvé, Hospodine. Alleluja. (Tøikrát) ( 4,7)
(Rozšíøený zpìv s notací viz v pøíloze – notáøi.)
Pøi stolování bývá k potìše bratøí olej i víno a další pokrmy ovocné. Avšak
ádného sýru, vejce a ryby se neopovaujeme ani dotknout.
—————————————

26. záøí
Zesnutí (odchod) svatého apoštola a evangelisty Jana
Theologa (zaè. 2. stol.)
Blaený mu, 1. antifona

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 8
(Hlas 1.)

Zøec nevýslovných zjevení, hlasatel nejvyšších Boích tajemství,
syn Zebedeùv, sepsal pro nás Kristovo evangelium, a tím nás nauèil
dobroøeèiti Otci i Synu i Svatému Duchu.

Lyra, na ni Bùh hrál nebeské písnì, zapisovatel tajemství, bohomluvná ústa zpívající nádherné skladby písní. Rozehrál rty jako
struny, jazyk jako smyèec a prosí, abychom byli spaseni.
Miláèku Boí! Svým hromovým hlasem jsi zvìstoval Boí Moud-

rost, skryté Slovo, Krista. Rty tvé dále zvuèí a ústa stále volají, e
„na poèátku bylo Slovo“. Ty uèíš kadého èlovìka poznávati Boha.
»Sláva…« (Hlas 2.)

A vychvaluje, jak se náleí, lidský rod syna hromu, pramen

boských slov, pùvodce theologie, prvního kazatele pravdy dogmat
Boí moudrosti, milovaného Jana, panice. Vdy on skrze své evangelium neustále uèí o Boím Slovu, které bylo na poèátku, a ihned
k tomu dodává, e Slovo je nerozluèné od Otce, a poté dí, e podstatou se rovná Otci. Tím nám ukazuje pravoslaví svaté Trojice: Syna,
jen je spolutvùrce s Otcem a Svìtlo pravé, i Toho, jeho nám poslal,
Ducha Dárce ivota. Hrozný to div, tìké to pochopit! Ten, jen pln
jest lásky ke Kristu, naplnìn byl bohoslovím. Jene, pro svou slávu,
èest a víru stal ses pevností èistoty naší víry, pro ni obdríme v den
soudu blaenost vìènou.
»I nyní…« Bohorodièen

Minul stín starého Zákona… (Dogmatik – tj. 1. nedìlní bohorodièen – 2. hlasu)
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Vchod. Prokimen dne

Paremije

Ètení z prvního obecného listu Janova.

M

ilovaní. Jestlie nás naše srdce neobviòuje, máme smìlost pøed Bohem.
A kdy ho prosíme, dostaneme od nìho, nebo
zachováváme jeho pøikázání a èiníme, co je mu
libé. Toto pak je jeho pøikázání: abychom vìøili
ve jméno Jeho Syna Jeíše Krista a milovali
druh druha, jeliko takové dal nám pøikázání.
A kdo zachovává všechna jeho pøikázání, zùstává v Nìm a On zase v nìm. e v nás zùstává, poznáváme podle Ducha, jeho nám dal.
Milovaní, nevìøte kadému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li od Boha. Mnoho livých
prorokù toti vyšlo do svìta. Podle tohoto rozpoznáte Ducha Boího od ducha klamu: kadý
duch, který vyznává Jeíše Krista pøišlého
v tìle, je od Boha; a ádný duch, který nevyznává Jeíše Krista pøišlého v tìle, není od
Boha, ale je to duch antikristùv, o nìm jste
slyšeli, e pøichází, a nyní u je ve svìtì. Vy
jste z Boha, dìti, a pøemohli jste je, nebo ten,
který je ve vás, vìtší je neli ten, který je ve
svìtì. Oni jsou ze svìta; proto jako svìt mluví
a svìt je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná
Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha neposlouchá nás. (1. Jn 3,21— 4,6)

Ètení z prvního obecného listu Janova.

M

ilovaní! Jestlie Bùh nás tak miloval, i my jsme povinni milovat jedni
druhé. Boha nikdy nikdo nevidìl. Leè milujeme-li se navzájem, Bùh v nás zùstává
a jeho láska v nás došla svého naplnìní. e
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zùstáváme v Nìm a On v nás, poznáváme podle Ducha, jeho nám
dal. A my jsme vidìli a svìdèíme, e Otec poslal Syna, Spasitele
svìta. Kdokoli vyzná, e Jeíš je Syn Boí, v tom pøebývá Bùh a on
v Bohu. My pak jsme poznali lásku, kterou Bùh k nám má, a uvìøili
v ni. Bùh je láska, a kdo zùstává v lásce, v Bohu zùstává a Bùh
v nìm. (1. Jn 4,11—16)

Ètení z prvního obecného listu Janova.

M

ilovaní! Øíká-li kdo, e miluje Boha, ale bratra svého nenávidí, lháøem jest. Nebo kdo nemiluje svého bratra, jeho vidí,
jak by mohl milovat Boha, jeho nevidí. A toto pøikázání máme od
Nìho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra. Kadý, kdo
vìøí, e Jeíš je Kristus, narozen je z Boha; a kadý, kdo miluje
toho, kdo zrodil, miluje i toho, kdo se z nìj narodil. Z toho víme, e
milujeme Boí dìti, kdy milujeme Boha a zachováváme jeho pøikázání. V tom toti láska k Bohu tkví, e plníme jeho pøikázání; a jeho
pøikázání nejsou tìká. Vdy kadý, kdo se narodil z Boha, pøemáhá svìt. A to vítìzství, které pøemohlo svìt, je naše víra. Kdo pøemáhá svìt, ne jedinì ten, kdo vìøí, e Jeíš je Syn Boí? (4,20— 5,5)
Litijní stichiry
Nejprve stichira chrámu
(Hlas 1.) K apoštolu. Od Germana

Apoštole Jene Theologu! Z tvých úctyhodných úst plynuly øeky bohosloví, jimi je napájena církev Boí, a klaní se pravoslavnì Trojici
jednobytné. Ji pros i nyní, aby upevnìny a spaseny byly duše naše!
Od Andreje Pyrra

Opìt nám zazáøil v tento svátek sad èistoty a libovonné myro, abychom k nìmu volali: „Apoštole Jene, který jsi hlavou spoèinul na
prsou Vládce, deštìm slova skropil svìt a opatroval Pannu Marii
jako zøítelnici oka, vypros nám od Krista milost velikou!“
Uèedníku Spasitelùv, panici a theologu! Kdy byl Kristus Bùh na

Køíi rozpjat, odevzdal ti jako panici Pannu a Bohorodici, abys ji
chránil jako svou vlastní matku. Pros tedy za spásu duší našich!
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Apoštole Jene, který jsi hlavu sloil na prsou Krista, vìrný pøíteli,

miláèku Svaté Trojice, nepohnutelná oporo Efezu i Patmu a náš pomocníku! Jako oèitý svìdek nevýslovných tajemství jsi volal a hlásal, e pøedvìèné Slovo bylo na poèátku u Boha a e bylo Bohem.
Pros, nejblaenìjší Theologu, aby lidé, kteøí vìrnì stále slaví tvou
památku, zbaveni byli bezboných nepøátel viditelných i neviditelných!
»Sláva…« (Hlas 4.)

Milovaný uèedníku! Spoèinuv pøi veèeøi Pánì hlavou svou na prsou
uèitele Krista, poznal jsi na srdci jeho nevyslovitelné a høímal pak
všem nebeskou zvìst: „Na poèátku bylo Slovo, Slovo bylo u Boha
a Bùh byl to Slovo, pravé Svìtlo, které osvìcuje kadého èlovìka
pøicházejícího na svìt, Kristus Bùh a Spasitel duší našich.“
»I nyní…« Bohorodièen

Bùh Syn, oslavovaný cherubíny na výsostech s Otcem i Duchem,
chtìje obnovit prvostvoøeného Adama, sám sebe celého nevypravitelnì k èlovìku sníil, kdy se ve tvém lùnì usídlil, všemi opìvaná
Bohorodice. Z tebe vysvitl a Bostvím ozáøil celý svìt, vysvobodiv
nás z bláznovství modláøství, v sobì zboštil lidství a pozvedl je na
nebesa Kristus Bùh, Spasitel duší našich.
Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì
(Hlas 4.)

O Synu Nejvyššího jsi ve své theologii uèil, e je spoluvìèný a jedno-

bytný s Otcem, nemìnící se Svìtlo ze svìtla; je obrazem Osoby toho,
kdo jej rodí, bez vášnì a mimo èas z Otce vysvitnuv. Milovaný uèedníku, hlásal jsi svìtu tohoto Pána a spolutvùrce všech vìkù, který
svìtlo ze tmy vyvedl, Krista Boha našeho; Jeho pros, aby spasil
a osvítil duše naše!
Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich a do všech konèin svìta slova
jejich.

Svìtlo Utìšitele pøijav a byv jím osvícen, theologii jsi o Duchu Sva-
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tém uèil, e z Otce vychází a skrze Syna se lidstvu zjevuje. Hlásal jsi
všem, uèedníku milovaný, e Duch je stejné cti, na téme trùnì, jednobytný s bezpoèáteèným Otcem a Boím Slovem. Proto tì v písních
uctíváme jako svatou pevnost víry, kterou svými pøímluvami
k Pánu zachovej neochvìjnou.
Nebesa vypravují slávu Boí a díla rukou Jeho hlásá obloha.

Vzlétnuv jako orel do výšin bohosloví, nauèil ses nevýslovným
Boím tajemstvím: o jednobytném Boství, o jeho jediné slávì království a panování. O tøech vdy rozdílných Boích Osobách, nerozdìlených v jejich Boské podstatì, sjednocených v neslité Boské
jednotì. Takto jsi, theologu, oslavoval a hlásal nerozdílnou Trojici,
kterou pros za spásu a osvícení duší našich!
»Sláva…« (Hlas 6.) Od Jana Monacha

Apoštole Kristùv, evangelisto, theologu! Zasvìcenèe do nevýslov-

ných tajemství, jako syn hromu høímal jsi nám uèení Moudrosti,
jaké dosud nebylo slýcháno. Vyloil jsi vìøícím, e Boí Syn byl na
poèátku, a odmítl jsi, e by nìkdy bylo, kdy Syna nebylo; tím jsi zavrhl slova heretikù. Spoèinul jsi na prsou Pána, stav se jeho milovaným pøítelem jako velehlasný Izaiáš a bohavidoucí Mojíš. Maje
smìlost pøed Bohem, vroucnì pros za duše naše!
»I nyní…« Bohorodièen

Stvoøitel a Vysvoboditel mùj… (Nedìlní bohorodièen po stichirách na stichovnì 6. hlasu)

Tropar po Otèenáši (hlas 2.) Na poehnání chlebù

Apoštole Krista Boha milovaný! Pospìš vysvobodit ty, kteøí nemají

ádnou omluvu. Pøijmi lid sklánìjící se pøed tebou, ty, jen jsi sklonil hlavu svou na prsa Pána Jeíše, a byl jsi jím pøijat. Jeho pros,
theologu, aby rozptýlil mlhu padlou na národy, a nám vypros pokoj
a hojné milosrdenství! (Dvakrát)

Raduj se, Bohorodice, Panno… (1 ×)
Závìreèné propuštìní
Ètení ze Skutkù apoštolských
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Z jitøní
Kondak (hlas 2.)

Vznešenost tvou, Jene, panici,

kdo vypoví? Roníš zázraky a plynou z tebe uzdravení. Prosíš za
duše naše, nebo jsi theolog
a pøítel Kristùv.

Na liturgii
Blahoslavenství
Po vchodu tropar chrámu Kristova svátku èi svátku Bohorodice
a pak apoštolu Janu (je-li chrám
zasvìcen svìtci, jeho tropar ani
kondak se nezpívají). Pak kondaky – Sláva: kondak apoštolu. I nyní: chrámu Bohorodice (není-li to v chrámu zasvìceném svátku Bohorodice, tak po I nyní: chrámu Kristovu. Není-li
chrám zasvìcen ani svátku Kristovu ani svátku Bohorodice, zpívá se vše
takto – tropar apoštolu Janu, Sláva: kondak apoštolu, I nyní:
Nezahanbitelná zastánkynì køesanù…

Prokimen (hlas 8.):
Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich y a do všech konèin svìta slova jejich.
Verš: Nebesa vypravují slávu Boí a díla rukou jeho hlásá obloha.
Apoštol: 1. Janùv 4,12—19
Alleluja (hlas 1.):
Verš 1.: Vypravují nebesa o divech tvých.
Verš 2.: Bùh je oslavován na radì svatých.
Evangelium: Jan 19,25—27 a 21,24—25
Ke svatému pøijímání: Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich a do všech
konèin svìta slova jejich.
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