Minea svátková
Pro mìsíc øíjen
1. øíjna – Záštita pøesv. Bohorodice
11. øíjna – Památka svatých Otcù
VII. všeobecného snìmu
(koná se nejbliší nedìli)
26. øíjna – Sv. velkomuèedníka Dimitrije
Soluòského

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

Pøekladatelskou poznámku k edici rozšíøené svátkové mineje najdete na 2. str.
prvního dílu (tj. svazek pro mìsíc záøí).
Upozornìní na „notáø“
Ke kadému dílu patøí pøíloha obsahující noty k hymnùm, které je nutno pøi bohoslubì zpívat.
Notový záznam sváteèních prvních bohorodiènù a troparù (vèetnì kondakù,
a pøípadnì i antifon a prokimenù pro liturgii) najdete v pøíloze – notáøi (vychází v PDF vdy soubìnì s tímto hlavním
svazkem jako zvláštní brourka).

1. øíjna
Svatého apoštola Ananiáše, jednoho ze sedmdesáti (2. st.)
Ctihodného otce Romana Sladkopìvce (6. stol.)
Tohoto dne oslavujeme Záštitu pøeèisté vládkynì naší
Bohorodice a vdycky Panny Marie

Sluba ke svátku Záštity
pøesvaté Bohorodice
Pokud je chrám zasvìcen Záštitì pøesv. Bohorodice nebo rozhodne-li
pøedstavený, koná se bdìní.

Na velké veèerní
Blaený mu a 1. antifona

Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ na 8. Hlas 1.

Ó èistá Bohorodice! Ty jsi mocnou zastánkyní zarmoucených, ry-

chlou pomocnicí, záchranou a oporou svìta. Jsi hlubinou milosti,
zøídlem Boí moudrosti, záštitou svìta. Opìvujme tedy, vìøící, její
skvoucí se omofor a chvalme ji: „Buï pozdravena ty, která jsi byla
tajemnì pozdravena andìlem, pravícím: S tebou Pán!“ Ty, Pane,
o nìm andìl hovoøil, daruj svìtu skrze Bohorodici milost velikou.
Opakuje se pøedchozí stichira.
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Podivuhodnì prorokoval Isaiáš, pravící, e se ukáe v posledních

dnech hora Hospodinova a dùm Pánì na jejím vrcholku. Na tobì
jsme uvidìli, Vládkynì, skuteèné naplnìní tohoto proroctví. Vdy
hory a návrší jsou ozdobeny chrámy zasvìcenými mnohým tvým
svátkùm. S veselím tedy voláme k tobì: „Buï pozdravena ty, která
jsi byla tajemnì pozdravena andìlem, pravícím: S tebou Pán!“ Ty,
Pane, o nìm andìl hovoøil, daruj svìtu skrze Bohorodici milost velikou.

Ty jsi obdivuhodnou okrasou všech vìrných! Jsi opravdové naplnì-

ní proroctví, apoštolù sláva, muèedníkù ozdoba, panenství chlouba
a celého svìta údiv vzbuzující záštita! Vládkynì, pokryj a ochraòuj
omoforem milosti své všechny lidi, volající: „Buï pozdravena ty, která jsi byla tajemnì pozdravena andìlem, pravícím: S tebou Pán!“
Ty, Pane, o nìm andìl hovoøil, daruj svìtu skrze Bohorodici milost
velikou.
Další stichiry (hlas 4.)

Jsi jakoby Bohem štípený rajský sad a místo, kde vyrùstá strom
ivota, rosou Ducha Svatého zavlaovaný. Takovou jsme tì poznali,
Bohorodice, jeto jsi porodila Stvoøitele všech, nasycujícího vìøící
Chlebem ivota. U nìho se za nás pøimlouvej spolu s Pøedchùdcem
Janem, ty, je posvátným omoforem pokrýváš a chráníš lid pravoslavný pøed kadým nebezpeèím.
Opakuje se pøedchozí stichira.

Posvìcuje se nebe i zemì, Církev se skvìje a všichni lidé se radují.

Nebo hle, Matka Boí s andìlskými vojsky, s Janem Pøedchùdcem
a Janem Theologem, s proroky i apoštoly neviditelnì pøichází a prosí Krista za køesany, aby se smiloval nad mìstem a lidmi, oslavujícími svátek její Záštity.

Tebou se honosí Jákob, jen mìl pøekrásné vidìní. Ty jsi onen ebø

nebeský, po nìm Pán na zemi sestoupil. Tyto pøedobrazy kdysi
ukázaly èest a slávu tvou, Bohorodice. Tebe, je jsi porodila Boha
všech, prohlašují za blahoslavenou andìlé nebeští a lidé pozemští,
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nebo ty prosíš za celý svìt a pokrýváš a ochraòuješ svou milostí ty,
kteøí oslavují tvùj posvátný svátek.
»Sláva…«

Vysvitl dnes radostný svátek nejsvìtìjší záštity Matky Boí, nebo
v tento den Královna a Vládkynì všech vztahuje ruce své k Synu
svému, pøimlouvá se horlivì, vyprošuje pokoj svìtu, chrání lid omoforem své milosti pøed útoky cizozemcù. Ty jsi chlouba vìrných,
kteøí za vítìzství nad protivníky prosí, nacházejíce útoèištì pod
omoforem lidumilnosti tvé.
»I nyní…« (Hlas 8. – stichirový)

Radují se s námi všechna kníata beztìlesných øádù, shromádil

se duchovnì náš tìlesný sbor, nebo vidíme Královnu a Vládkyni
všech, vìøícími mnoha jmény oslavovanou. Radují se duchové spravedlivých vidoucí podivuhodné zjevení – Matka Boí, stojíc ve vzduchu, modlitebnì rozprostírá pøeèisté ruce své a vyprošuje svìtu
utišení a spásu duším našim.
Vchod. Prokimen dne v týdnu.

Paremije

Ètení z knihy Stvoøení.
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 Hospo-

J
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din 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 proroctví Ezechielova.
ak praví Hospodin: „Od osmého dne a dále budou konat knìí
na oltáøi celopaly vaše za záchranu, a pøijmu vás,“ pravil Hospodin 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)

T

Ètení z knihy Pøísloví.
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)

M

Na litiji stichiry (hlas 3.)

Dnes nám nadešel pøeslavný svátek tvé posvátné Záštity, pøeèistá
Panno! Nad slunce jasnìji osvìtluješ lidi, kteøí s vírou a èistým srd-
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cem vyznávají tebe jako pravou Matku Boí a volají k Synu tvému:
„Kriste Boe, na pøímluvy ustavièné Panny, tebe v èistotì a bez porušení porodivší, neponechávej nás na pospas nepøátelùm sápajícím se na dìdictví tvé, ale jako Milostivý spasi v pokoji duše naše.
(Hlas 4.)

Chválu, je by tì byla hodna, pøeèistá Vládkynì, pøeje si zapìti tobì
lid Syna tvého; leè není to v jeho silách. Ty se však neustále všech
vìrných ujímáš a pokrýváš je uctívaným omoforem svým, èistá
Panno, modlíc se za spásu kadého, kdo ti èest vzdává jakoto pravé
Bohorodici.
(Hlas 2.)

Neposkvrnìnou Královnu všech, pøeèistou Pannu, Matku Krista

Boha, blahoslaví dnes shromádìní vìøících, vdy ona soucitnì
vztahuje ruce své k Synu svému ustaviènì. Podivuhodný Ondøej ji
uzøel stojící ve vzduchu, jak pokrývá lid posvátným omoforem
svým, a my jí s dojetím vzývejme: „Raduj se, záštito i zastánkynì
a záchrano duší našich!“
»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 2.)

Oèisme myšlení i rozum, a oslavujme s andìly! Radostnì zapìjme

Davidovu píseò Pannì zasnoubené Králi všech a Kristu Bohu našemu: „Povstaò, Hospodine, pøijï na místo spoèinutí tvého, ty i archa
svatosti tvé!“ Tak pravíme, nebo jako komnatu pøekrásnou jsi ji
okrášlil a postavil nad mìstem svým, Vládce. Tak jsi to zaøídil, abys
jej na pøímluvy Bohorodice pøed nepøátelskými pohany ochránil
vladaøskou mocí svou.
Stichiry na stichovnì (hlas 2.)

Tebe, povznesenou nad nebešany i pozemšany, nad cherubíny

slavnìjší, nade vše stvoøení ctìnìjší, jako zastánkyni a mocnou
záštitu køesanskému rodu Kristus daroval, abys ochraòovala a zachraòovala lid, jen zhøešil, leè k tobì se utíká. Proèe opìvujeme
tebe, Vládkynì, jako útoèištì všech a ctìný svátek tvé Záštity ra-
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dostnì oslavujeme, prosíce Krista Boha, aby daroval nám milost
velikou.
(Hlas 5.)

Slyš, dcero, pohleï, a nakloò ucho své! ( 44,11)

Zapìjme, lidé, radostnì píseò Davidovu o Pannì, nevìstì Boí,
Matce Krista, Krále všech: „Stanula Královna po pravici tvé, Vládce, odìna jsouc v pøekrásný zlatý šat, boskou nádherou okrášlena.“ Nebo ty jsi ji, vyvolenou mezi enami, nad celý svìt ozdobil
a ráèil ses z ní naroditi, dle veliké své milosti. Ji, jedinou blahoslovenou, daroval jsi lidu svému za pomocnici k ochranì a záštitì
sluebníkù svých od všelikých bìd.
(Hlas 7.)

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

Bohorodice, ty jsi horou nad Sinaj vyšší a slavnìjší. Hora sinajská

toti nesnesla ani obrazné a stínové sestoupení slávy Boí. Hora
tato ohnìm hoøela, blesky bylo vidìt a hromy bylo slyšet. Ty jsi však
Toho, kdo sám je celý Ohnìm Boským a Slovem Boím, nosila
v lùnì, ani bys byla seehnuta. Proèe majíc mateøskou smìlost
pøed Tím, kdo vše ve své ruce tajemnì drí, Vládkynì, pomoz vìøícím oslavujícím tvùj uctívaný svátek a neopomeò navštívit je milostí svou. Vdy obdrela jsi od Boha dar starat se a ochraòovat
stádce sluebníkù svých, jméno Kristovo nosících.
»Sláva…« »I nyní…«

Jako záøící koruna spoèinula na církvi Boí uctívaná Záštita tvá,

Bohorodice nejèistší. Dnes se církev skvìje radostí a tajemnì jásá,
opìvujíc tebe, Vládkynì: „Raduj se, roucho drahocenné a koruno
Boí slávy; raduj se, jedineèná, je jsi dosáhla dokonalého oslavení
a vìèného veselí; raduj se, pøístave k tobì se utíkajících, vysvobození a záchrano naše!“
Tropar po Otèenáši (hlas 4.)

Dnes my, lid pravovìrný, nadšenì slavíme svátek. Ve svìtle tvého
navštívení vzhlííme k pøeèistému obrazu tvému, Matko Boí, a do-
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jatì pravíme: „Ochraòuj nás uctívanou svou Záštitou a vysvoboï
nás od všelikého zla, prosíc Syna svého, Krista Boha našeho, aby
spasil duše naše.“
Propuštìní

Z jitøní
Kondak (hlas 3.; notace hlas 7. – stichirového)

Panna dnes v chrámu stanula a s chóry svatých za nás neviditelnì
prosí Boha. Andìlé s archijereji se klanìjí, apoštolé s proroky jásají,
nebo se za nás pøimlouvá Bohorodice u pøedvìèného Boha.

Na liturgii
Blahoslavenství
Pøi vchodu:

Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed Kristem. Spasi nás, Synu Boí,
na pøímluvy Bohorodice, zpívající tobì: Alleluja.
Tropary: Záštitì (viz konec veèerní) a apoštolu Ananiášovi (vzít napø.
z obecné mineje). »Sláva…« Kondak apoštolu. »I nyní…« Kondak Záštitì
(viz jitøní)

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: id 9,1—7
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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
Ke svatému pøijímání:
Kalich spasení vezmu a jméno Pánì vzývati budu. Alleluja. ( 115,4)
Pøipadne-li svátek Záštity pøesvaté Bohorodice na všední
den, zpívá se veèerní takto:
Blaený mu, 1. antifona.
A dále stichiry, jak je uvedeno výše ve slubì svátku Záštity.
Koná se vchod. Prokimen dne. Paremije svátku Záštity
Následují litijní stichiry a stichiry na stichovnì, jak je uvedeno
výše ve slubì svátku Záštity.
Poehnání chlebù: tropar Záštity (3 ×)
Pøipadne-li tento svátek na nedìli, je postup na veèerní tento:
Blaený mu, 1. antifona.
Hospodine, k tobì volám: nedìlní 3, východní 1, stichir Záštity 6
Sláva: k Záštitì
I nyní: 1. bohorodièen (tj. „dogmatik“) vládnoucího hlasu
Ètení svátku Záštity
Litijní stichiry k Záštitì
Sláva: k apoštolu (není-li k dispozici, mono pøeskoèit)
I nyní: Záštitì
Na stichovnì: nedìlní vládnoucího hlasu
Koná-li se litije, tak pøi poehnání chlebù tropary takto: je-li bdìní, pak – Záštitì (3 ×); není-li bdìní tak – nedìlní, Záštitì (2 ×)
Není-li litije, tedy tropar nedìlní. Sláva: k apoštolu; I nyní: Záštitì
Na liturgii v nedìli: po vchodu – tropar nedìlní, pak Záštity (viz
konec veèerní) a apoštolu Ananiášovi (vzít napø. z obecné mineje).
Kondak nedìlní. »Sláva…« Kondak apoštolu. »I nyní…« Kondak
Záštitì (viz jitøní).
Prokimen, apoštol a evangelium nejprve nedìlní a pak Záštitì.
Je-li chrám zasvìcen svátku Záštity, slouí se jako na bohorodièné
svátky z dvanáctera. Sluba sv. apoštola Ananiáše a Romana se
pøekládá na jiný den.
(I ve všech jiných pøípadech je mono na velké veèerní upøednostnit slubu svátku Záštity a vypustit hymny svatým toho dne.
—————————————

11. øíjna
Památka svatých Otcù sedmého všeobecného snìmu
V nedìli následující po 11. øíjnu se koná památka svatých 365
Otcù, shromádìných na VII. všeobecném snìmu, druhém v Niceji
(r. 787), aby zavrhli a potøeli bezboné uèení obrazoborcù, kteøí, aè
sebe nazývali køesany, nenávidìli Krista: Kopronýma a stejnì
smýšlejících bídných episkopù a neposvìcených archijerejù i jejich
bezboného a hnusného srocení.
Pøipadne-li tedy 11. øíjna na nedìli, zpívá se sluba svatých Otcù
VII. snìmu (a nikam se nepøesouvá).
Pøipadne-li na pondìlí, úterý èi støedu, zpívá se jejich sluba nedìli pøedtím.
Pøipadne-li na ètvrtek nebo pátek èi sobotu, zpívá se jejich sluba
následující nedìli.
Sluba k øadovému svìtci toho dne se vynechává a zpívá se jindy,
jak rozhodne pøedstavený.

Sobotní veèerní ke svatým Otcùm VII. všeobecného snìmu
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« na 10
Z osmihlasníku 3 nedìlní stichiry, 1 východní (tj. Anatoliova),
6 stichir svatých Otcù
(Hlas 6.) Ke svatým Otcùm

Sedm snìmù svatých Otcù, které se v rùzných dobách konaly, shrnul patriarcha German Nový a do jednoho pravidla je krásnì spojil,
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zaznamenav a potvrdiv tím dogmata jejich. Pøed Bohem je pøedstavuje jako neusínající pøímluvce za spasení ovèince i pastýøù.
Opakuje se pøedchozí stichira.

Litera Zákona ustanovila posvátné sedmero dní týdne dítkám

hebrejským, které se drely pouhého stínu vìcí pøíštích a slouily
jen stínu vrenému tìlem, jím je Kristus*. Svatí Otcové se na sedmi
všeobecných snìmech shromádili a formulace víry nám zde vyloili, èíslo sedm tím ještì daleko èestnìjším uèinivše. Vdy stalo se
tak na pokyn Boí, jen v šesti dnech vše, co zde jest, dokonal a sedmý den poehnal. (* = Kol 2,7 kral. pøeklad nebo pravosl. pøeklady)

Trojnásob blahoslavení Otcové! Jasnì jste hlásali Trojici, pravou
pøíèinu všech vìcí ve stvoøeném svìtì. Nejtajemnìjším úradkem
Boím byly toti tøi a ètyøi snìmy ustanoveny jako stráci pravoslavného uèení. Tímto poètem pøedstavují ètyøi ivly jsoucna a Trojici, která je uèinila a svìt stvoøila.

Bývalo by slavnému proroku Eliseovi staèilo pouze jedenkrát

poloit se na nebotíka a rozprostøít se nad ním, aby vdechnul ivot
do leícího mrtvého dítìte pomocnice své. On však sedmkráte se
zvedl a znovu se nad ním sklánìl, a tím jako ten, kdo zøí vìci budoucí, pøedzvìstoval vaše snìmy, ó svatí Otcové, na nich jste umrtvenou víru ve Slovo Boí oivili, umrtvivše bludy Ária a spoleèníkù
jeho.

Na otázku: „Spasiteli, kdo roztrhal øízu tvou?“ — Jsi, Kriste, odvì-

til: „Árius, který roztíná princip Trojice tøí Osob stejné úcty, aby je
od sebe odtrhoval.“ On odmítl povaovat tebe, Pána Jeíše, za jednoho z Trojice. Byl to on, kdo nauèil Nestoria nenazývat Matku tvou
Bohorodicí. Avšak snìm, jen se v Niceji shromádil, vyhlásil, e
jsi, Pane, Syn Boí, na téme trùnì s Otcem a Duchem.
»Sláva…« (Hlas 6.)

Chvalme dnes bohonosné Otce, tajemné varhany Svatého Ducha,
kteøí v Církvi zapìli harmonickou píseò pravoslavného bohosloví,
hlásajíce Trojici Jedinou, nepromìnnou ve své podstatì i ve svém
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Boství. Porazivše Ária, stali se obránci pravoslavných a pøimlouvají se u Pána neustále, aby se smiloval nad dušemi našimi.
»I nyní…«
1. bohorodièen vládnoucího hlasu (tj. dogmatik)
Vchod. Prokimen dne

Paremije

Ètení z knihy Stvoøení.
slyšev Abram, e jeho bratranec Lot upadl do zajetí, spoèítal
dìti svého domu, bylo jich tøi sta osmnáct, a táhl za tìmi útoèníky a do Dan. V noci je se svými otroky pøepadl, porazil je a pronásledoval a k Chobale, která je nalevo od Damašku. Vzal zpìt
všechny sodomské konì, navrátil i svého bratrance Lota, všechen
jeho majetek, eny i lid. Kdy se vracel po poráce Chodol-logomora
a králù, kteøí byli s ním, vyšel mu v ústrety král sodomský do údolí
Saviny, kde bylo pole krále. A Melchisedech, král Salemu, který byl
knìzem Boha Nejvyššího, obìtoval chléb a víno. Poehnal Abramu
slovy: „Budi blahoøeèen Abram od Nejvyššího Boha, který stvoøil
nebe i zemi! A blahosloven budi Nejvyšší Bùh, jen ti vydal nepøátele do rukou tvých!“ (Gen 14,14—20)

U

Ètení z knihy Druhého zákoníku.
onìch dnech øekl Mojíš synùm Israele: „Hle, pøed vašimi zraky jsem vám odevzdal tuto zem. Jdìte a vezmìte si do dìdictví
zemi, o ní Hospodin pøísahal vašim otcùm Abrahamu, Izáku a Jakubu, e ji dá jim a po nich potomstvu jejich.“ V té dobì jsem vám
øekl: Nemohu vás vésti sám, Hospodin, Bùh váš rozmnoil vás,
a hle, je vás tolik jako hvìzd nebeských. Hospodin, Bùh otcù našich,
a vás rozhojní ještì tisíckrát více, ne je vás dnes, a ké vám ehná,
jak vám to øekl. Vybral jsem z vás mue moudré, svìdomité a rozváné, a ustanovil je za vladaøe nad vámi: tisícníky, setníky, padesátníky, desátníky a zapisovatele vašich soudcù. V té dobì jsem
poruèil vašim soudcùm: „Vyslechnìte stínosti mezi svými bratry
a rozsuzujte spravedlivì mezi muem a jeho bratrem èi mezi ním
a cizincem, který je u nìho. Pøi soudu nehleïte na osoby, suïte a je

V
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malý èi velký a nelekejte se osobnosti èlovìka, nebo je to soud
Boí.“ (Deut 1,8—11; 15—17)

Ètení z knihy Druhého zákoníku.
tìch dnech øekl Mojíš synùm Iszraele: „Hle, Hospodina,
Boha tvého je nebe i nebesa nad nebem, zemì a vše, co je na ní.
Leè pouze vaše otce si Hospodin oblíbil, zamiloval si je. Jejich potomstvo, toti vás, si ze všech národù vyvolil, jak dnes vidíš.
Obøete tvrdost svého srdce a nebuïte u více tvrdošíjní. Vdy
Hospodin, Bùh náš, je Bùh bohù a Pán panujících, Bùh veliký, silný
a hrozný, který se neohlíí na vznešené osoby ani nepøijímá úplatky. Zjednává právo hostu, sirotku i vdovì, a miluje cizince, dávaje
mu chléb a odìv. I vy milujte cizince, nebo sami jste byli cizinci
v egyptské zemi! Boj se Hospodina, Boha svého, jemu jedinému slu
a k nìmu pøilni, ve jménu jeho pøísahej! On je chloubou tvou, on je
Bùh tvùj, který uèinil s tebou velké a slavné vìci, které vidìly oèi
tvé!“ (Deut 10,14—21)

V

Litijní stichiry
Nejprve stichira chrámu

»Sláva…« (Hlas 3.)

Svatí Otcové, prosluli jste jako strácové tradic apoštolských, nebo

jste pravoslavnì vyloili jednobytnost Svaté Trojice a snìmovnì zavrhli rouhání Áriovo. Spolu s ním jste usvìdèili i duchoborce Makedonia, odsoudili Nestoria, Eutychia a Dioskora; Sabellia i Severia
(Akefalistu). Modlíme se k vám my, je jsme vysvobozeni byli z jejich klamù, abyste nám vyprosili zachování neposkvrnìného ivota
ve víøe.
»I nyní…« Bohorodièen

Podle vùle nebeského Otce, bez úèasti mue, poèala jsi… (Bohorodièen nedìlních stichir na stichovnì – viz oktoich, hlas 3.)
Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì
Z osmihlasníku

Svátková minea: 11. øíjna
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»Sláva…« (Hlas 4.) Svatým Otcùm

Shromádily se dnes sbory pravoslavných køesanù, aby s vírou

a zboností oslavily kadoroèní modlitební památku bohonosných
Otcù, kteøí se sešli z celého svìta ve slavném mìstì Nikáji. Nebo
oni svým zboným myšlením smetli bezbonou nauku ve zlu úporného Ária a snìmovnì ho vyhnali ze všeobecné Církve. Všechny
pak nauèili zøetelnì vyznávati Syna Boího, jednobytného a spoluvìèného s Otcem, jsoucího pøede všemi vìky, vyloivše to zevrubnì, peèlivì a zbonì v Symbolu víry. Proto i my, následujíce jejich
boské uèení, pøesnì vìøíme a slouíme Otci a spolu s ním i Synu
a nejsvìtìjšímu Duchu, tøem Osobám v jednom Boství, Trojici jednobytné.
»I nyní…« Bohorodièen

Shlédni, ó Neposkvrnìná, na prosby sluebníkù svých… (Bohorodièen nedìlních stichir na stichovnì – viz oktoich, hlas 4.)

Tropary po Otèenáši
Tropar nedìlení (dle panujícího hlasu)

K Otcùm (hlas 8.)

Nade vše proslaven jsi, Kriste Boe náš, y jen jsi na zemi naše Otce

jako svìtla postavil, ¡ a jimi jsi nás všechny o pravé víøe pouèil. y
Mnohomilosrdný, sláva tobì! ¡
Koná-li se litije s bdìním, pak: »Raduj se, Bohorodice Panno…« (2 x) a Otcùm (1 x). Koná-li se litije bez bdìní, pak: tropar nedìlní, Otcùm a »Raduj
se, Bohorodice Panno…«

Z jitøní
Kondak (hlas 6. – stichirový)

Syn pøede všemi vìky vyzáøivší nevypravitelnì z Otce, v Betlémì
z eny se narodil. Stal se èlovìkem a spojil tím obì pøirozenosti:
Boskou a lidskou. Vìdouce to, neodmítáme malování jeho podoby,
ale zbonì ji zobrazujeme a uctíváme vìrnì. Církev tedy, udrujíc
víru pravou, líbá ikonu vtìlení Kristova.
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Na liturgii
Blahoslavenství
Po vchodu: tropar nedìlní a tropar Otcù. Poté kondak nedìlní, Sláva: Otcù,
I nyní: Nezahanbitelná zastánkynì… (Nebo kondak chrámu Bohorodice)
Prokimen z panujícího hlasu a pak

Prokimen svatým Otcùm (4. hlas, píseò Otcù):
Blahosloven jsi, Hospodine, Boe Otcù našich; y chváleno a slaveno jest
jméno tvoje na vìky!
Verš: Nebo spravedlivý jsi ve všem, co jsi s námi uèinil.
Apoštol øadový a pak: id 13,7—16
Alleluja z hlasu a pak svatým Otcùm (hlas 1.):
Verš 1.: Hospodin, Bùh bohù promluvil a svolává celou zemi od slunce
východu a po západ.
Verš 2.: Shromádìte mu svaté jeho, kteøí s ním smlouvu uzavøeli pøinášením obìtí. ( 49,1 a 5)
Evangelium øadové a pak: Jan 17,1—13
Ke svatému pøijímání:
Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech!
Druhý: Plesejte, spravedliví, Hospodinu, patøí se lidem upøímným, aby
ho chválili. Alleluja (tøikrát). ( 148,1 a 32,2)
—————————————

26. øíjna
Svatého a slavného velkomuèedníka Dimitrije
Soluòského, myrotoèivého († 306)
Památka velikého a strašného zemìtøesení
v Konstantinopoli r. 740
Rozhodne-li pøedstavený, koná se bdìní.

Na velké veèerní
Blaený mu, 1. antifona

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 8
(Hlas 2.)

Slavný muèedníku, blaený Dimitriji! Jako jasná hvìzda stále zá-

øíš své vlasti, nebo ji bezustání ochraòuješ pøed zpustošením od
nepøátel a vysvobozuješ od nenávisti a kadé bouøe. Proto s radostí
pøináší ti jako dar kadoroèní konání tvé památky, s vírou a láskou
opìvujíc Pána, jen tì proslavil.
Opakuje se pøedchozí stichira.
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Kristùv muèedníku trpiteli, svatý, blaený Dimitriji! Zázraky záøíš

svìtu jako slunce, a proto se v den tvé památky všichni tìšíme
z tvých divù a honosnì s vírou oslavujeme tebe. Maje smìlost, pros
Pána, aby zachránil své sluebníky ze zhouby a souení!

Muèedníku Dimitriji, trpiteli Kristùv! Pro Spasitele, jemu byl na

Køíi bok probodnut, byl i bok tvùj kopími probodán. Jeho ranami
jsi zranìn byl v srdci, a proto jsi tak horlil pro nìho, ukázav všem
nepøemoitelnost svého svìdectví o Kristu. Tehdy byl silou tvé víry
krutý silák a bijce køesanù Lius sám probodán, kdy sraen byl na
ostrá kopí. Díky tvému poehnání uèedníku Nestorovi jím toti germánský gladiátor Lius pøemoen byl a zemøel, okusiv ta muka, která pøipravoval vìøícím.
Další stichiry (hlas 8.)

Veleslavný zázrak! Nebešané i pozemšané dnes záøí radostí nad

památkou muèedníka Dimitrije. Andìly je korunován slávou, od
lidí pøijímá opìvání. Ó, jak hroznì trpìl! Jak krásný byl jeho zápas,
pøi nìm padl úkladný nepøítel! Vdy to byl Kristus, kdo jej pøemohl!
Opakuje se pøedchozí stichira.

Veleslavný zázrak! Dimitrij se stále skvìje paprsky zázrakù záøícími do všech konèin zemì jasnìji ne slunce, ponìvad on sám je
osvìcován bezveèerným svìtlem a ozdoben je záøí nezapadající.
Jeho svìtlem byla zaplašena mraèna barbarù, zapuzeny nemoci
a pøemoeni démoni.
Veleslavný zázrak! Trojnásob blahoslavený Dimitrij, kopími probo-

daný za Krista, pro nepøátele je stále jako meè oboustrannì naostøený, stínající pyšnou zpupnost nepøátel a sráející nadutou
sveøepost démonù. K nìmu zvolejme: „Svatý Dimitriji, budi záštitou nám, kteøí tì vìrnì s láskou stále uctíváme.“
»Sláva…« (Hlas 6.) Od Byzanta

Dnes jsme pozváni k celosvìtové slavnosti trpitelovì. Pojïte tedy,
milovníci svátku, s veselím konejme jeho památku a rceme: „Raduj
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se, jen jsi svou vírou roztrhl šat bezbonosti a odìl se brnìním
chrabrosti ducha! Raduj se, jen jsi silou, ji ti dal jediný Bùh, smetl
úkladné pikle cizáka! Raduj se, jen jsi nám probodanými údy svého tìla duchovnì vyobrazil blaené utrpení Kristovo! Jeho pros, Dimitriji, ozdobo muèedníkù, aby nás vysvobodil od nepøátel
viditelných i neviditelných, a spasil duše naše!
»I nyní…« Bohorodièen

Kdo by nevelebil tebe, pøesvatá Panno… (1. bohorodièen nedìlních stichir na „Hospodine, k tobì volám“ tzv. „dogmatik“ – viz oktoich, hlas 6.)
Vchod. Prokimen dne v týdnu

Paremije

Ètení z Izaiášova proroctví.
hlédni, Hospodine, s nebes a pohleï z domu svého svatého a z
místa slávy své! Kde je horlivost tvá a síla tvá? Kam se podìla
hojnost milosti tvé a slitování tvých? Proè nám teï s takovými èiny
prodléváš? Vdy jsi Otec náš; nebo Abraham neví o nás a Israel
nás nezná. Leè ty, Hospodine, jsi Otec náš; vysvoboï nás, nebo
jméno tvé od poèátku na nás spoèívá. Proè odvrátil ses od nás, Hospodine, take sešli jsme z cesty tvé, a zatvrdil jsi naše srdce, abychom se tì nebáli? Navra se opìt kvùli sluebníkùm svým, kvùli
pokolením svého dìdictví! A co nejdøíve vezmeme do dìdictví svatou horu tvou! Nepøátelé naši zpustošili tvou svatyni. Stali jsme se
takovými jako jsme byli na zaèátku, kdy jsi ještì nepanoval nad
námi ani nebyli jsme nazýváni jménem tvým. — Ké bys otevøel
nebe! Pak zachvìjí se hory pøed tebou, roztaví se a potekou jako
vosk, jen rozplývá se od ohnì. A seehne oheò odpùrce tvé a jméno
tvé stane se známé protivníkùm tvým. Pøed oblièejem tvým dìsem
strnou národové. A èinit budeš slavné a hrozné vìci, hory se pøed
tebou roztøesou. Od vìkù jsme neslýchali a oèi naše nikdy neuzøely
jiného Boha, kromì tebe a skutkù tvých pravých, který by milost
prokazoval tìm, kdo na tì èekají. Nebo milost potká ty, kdo èiní
spravedlnost a kdo pamatují na cesty tvé. — I nyní jsi, Hospodine,
Otec náš, kdeto my jsme prach. Ty jsi Stvoøitel náš a my všichni

S
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jsme díla rukou tvých. Nehnìvej se na nás pøíliš, Hospodine, a nevzpomínej po všechny èasy høíchù našich. A nyní ji shlédni na nás,
Hospodine, nebo jsme všichni lid tvùj. (Iz 63,15—19 64,1—5, 8—9)

Ètení z Jeremiášova proroctví.
oto praví Hospodin dceøi Jerusalemské: „Pamatuji na milost
mládí tvého a na lásku dokonalosti tvé, take jsi následovala
svatého Boha Israele,“ øekl Hospodin. „Svátostí Hospodinovou byl
Israel a prvotinou úrody jeho; všichni, kdo poírají prvotiny, høeší
a neštìstí pøijde na nì,“ praví Hospodin. Slyšte slovo Hospodinovo,
dome Jákobùv a všechna pokolení domu Israelova! — Tak praví
Hospodin: „Co na mnì našli vaši otcové špatného, e se tak daleko
vzdálili ode mne, následovali daremnosti a daremnými se stali. Neøíkali: »Kde je Hospodin, jen nás vyvedl ze zemì egyptské, provedl
nás pouští, zemí vyprahlou a neprùchodnou, zemí bezvodou a neplodnou, skrze stín smrti, územím, jím nikdy èlovìk neprošel,
tam, kde nikdy syn èlovìka neil?« Vyvedl jsem vás na Karmel,
abyste jedli ovoce jeho a nejlepší jeho vìci. Vešli jste do mé zemì, ale
poskvrnili ji a dìdictví mé jste zhanobili. Knìí se netázali: »Kde je
Hospodin?« Stráci zákona nevìdìli o mnì. Pastýøi mne znectili.
Proroci prorokovali ve jménu Bálovì a následovali to, co nepøináší
uitek. Proto se budu s vámi ještì soudit,“ praví Hospodin, „se syny
synù vašich se budu soudit. — Jeïte na ostrovy kyperské* a dívejte
se. Pošlete nìkoho k pouštním koèovníkùm** a hluboce se zamyslete! Uvidíte, zda se nìkde stalo nìco takového! Zda vymìnil nìjaký
národ své bohy — aè to adní bohové nejsou? Mùj lid však vymìnil
svou slávu, za to, co mu ádný uitek nepøinese. Zhrozila se nad tím
nebesa a otøásla se dìsem strašným,“ praví Hospodin. (Jerem 2,2—12)

T

(Viz té poznámky vzadu.)

Ètení z knihy Šalomounovy moudrosti.
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 vytr-

S
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en 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]
Litijní stichiry
Nejprve stichira chrámu
(Hlas 1.) Od Jiøího Sykeliota

Vesel se v Pánu, mìsto Soluò! Raduj se, jásej u víøe a skvostnì se
vystroj! Vdy máš v sobì jako poklad nejslavnìjšího trpitele, Dimitrije, svìdka pravdy. Vidíš uzdravení, tìš se z jeho zázrakù, hleï,
jak vadne smìlost cizozemcù, a vdìènì zvolej k Bohu: „Pane, sláva
tobì!“
Od Anatolia

Okrášleme tento den sladkými zpìvy a nech zahømí zvìst o vítìz-

ném zápasu muèedníka, nebo náleí se dnes chválit velikého Dimitrije. Vdy chrabøe odrazil výpady démonù, s odvahou kráèel do
arény na popravu. Pøijav slavnì odmìnu vítìze, prosíš Spasitele za
spásu duší našich.
(Hlas 2.) Od Germana

Tvého neposkvrnìného ducha, moudrý a nejctihodnìjší muèedníku

Dimitriji, usídlil Kristus Bùh v nadzemských pøíbytcích, nebo tys
byl bojovníkem Trojice, tvrdým jako démant, a na zápasišti stateènì jsi vytrpìl popravu. Tvùj posvátný bok byl proboden a podobal se
tomu, který byl na golgotském Køíi proboden ke spáse celého svìta. Obdrel jsi moc pùsobit zázraky a udìluješ lidem hojná uzdravení. Proto dnes náleitì oslavujeme tvé zesnutí, slavíce Pána, jen tì
proslavil.
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»Sláva…« (Hlas 5.)

Shromádìme se u víøe a v lásce, zvolejme sváteènì a všichni tles-

kejme rukama pøi této oslavì našeho vrchního vojevùdce. A se veselí nebeská vojska nad tímto vojákem, který byl proboden pro
Krále a Pána, kopím probodnutého, a který smìle zdolal pýchu gladiátora Lia. A se podiví zemì i moøe nad veleslavným znamením
záøivé pochodnì! A dùstojnì oslavují – jinoši toho, kdo zkrotil bujnost mládí; starci zase toho, kdo je berlou ve stáøí; a nešastní toho,
kdo je zastáncem v souení. Chudí, oslavujte svého dobrodince; putující a bloudící pak toho, kdo uvádí na správnou cestu; vojáci, oslavujte svého spolubojovníka a plavící se nad hlubinami svého
souputníka. Mìsto Soluò, opìvuj ve všem obránce svého pevného!
S modlitbou takto rceme: „Veleslavný Dimitriji, pospìš a vytrhni
nás z kadé nouze a pøímluvami svými zachraò sluebníky své.“
»I nyní…« Bohorodièen. Od patriarchy Germana

Melodiemi písní oslavme Královnu všech, Matku i Pannu, je se

sklání shùry, aby poehnáním korunovala ty, kdo ji velebí. A se
shromádí králové a kníata, aby jásali v písních nad Královnou,
která porodila Krále, jen se lidumilnì rozhodl osvobodit drené ve
spárech smrti. Pastýøi a uèitelé, shromádìni chvalme pøeèistou
Matku dobrého Pastýøe. Písnìmi krasoøeènými vychvalujme ji
jako: zlatoskvoucí svícen, záøící oblak, prostrannìjší ne nebesa,
oduševnìlou schránu, ohni podobný trùn Vládce, zlatou nádobu plnou many, uzamèenou bránu, jí prošel jen Syn, který je Slovem
Boím. Té, která je všech køesanù útoèištì, rceme: „Komnato Slova Boího, uèiò nás, poníené, hodnými nebeského Království,
nebo nic není nemono orodovnictví tvému!“
Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì
(Hlas 2.) K zemìtøesení. Od Simeona z Divné hory

Kdy se zemì ze strachu pøed tvým hnìvem, Hospodine, neklidnì

chvìje, tøesou se návrší i hory. Leè shlédni na nás milosrdným
okem, nehnìvej se na nás ve svém rozlícení; nech se ti zelí díla ru-
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kou svých. Zbav nás strašné hrozby zemìtøesení, jako blahý
a lidumil.
Pohlédne na zemi a zaène se tøást. ( 103,32)

Strašný jsi, Hospodine, kdo snese spravedlivý hnìv tvùj?, èi kdo tì
uprosí?, neb kdo tì, Dobrotivý, utiší nad lidem provinilým a zoufalým? Nebeské sbory, andìlé, vùdcové a vládcové, trùnové a panstva,
cherubíni a serafíni za nás zpívají tobì: „Svatý, svatý, svatý jsi,
Hospodine! Nepøehlíej díla rukou svých, Blahý! Pro srdce své milosti plné zachraò mìsto nešastné!“
Zatøásl jsi zemí a rozštìpil ji. ( 59,4)

Ninivetští slyšeli, e hrozba záhuby pøi zemìtøesení pøichází kvùli

høíchùm jejich. Uprosili však rozhnìvaného Boha svým pokáním,
kdy prostøednictvím velryby, která vyvrhla Jonáše, stalo se znamení vzkøíšení. Jako se ti tìchto zelelo a pøijal jsi lítostivý náøek
lidu svého s dìtmi i skotem, ušetøi i nás, trestem pouèené, a pro své
tøetího dne vzkøíšení smiluj se nad námi!
»Sláva…« (Hlas 8.) Od Anatolia

Stále vzpomínaný Dimitriji! Tvá svatá a neposkvrnìná duše se

usídlila v nebeském Jerusalemì, jeho hradby byly uèinìny nejèistšíma rukama neviditelného Boha. Té všemi uctívané a tìce zmuèené tìlo tvé má na zemi svùj znamenitý chrám: nevyloupitelnou
pokladnici zázrakù a léèení neduhù. K nìmu se utíkajíce, získáváme uzdravení. Zachovej, všechvalný muèedníku, pøed nájezdy nepøátel mìsto, které tì velebí, nebo máš smìlost pøed Kristem, jen
tì proslavil.
»I nyní…« Bohorodièen

Ó Panno mue nepoznavší… (Bohorodièen nedìlních stichir na stichovnì –
viz oktoich, hlas 8.)
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Na poehnání chlebù:

Tropar po Otèenáši (hlas 3.)

Celý svìt v tobì získal, muèedníku, velkého obránce v bìdách, kte-

rý pøemáhá pohany. Pyšného gladiátora Lia jsi srazil, a odváného
Nestora jsi modlitbou vypravil na zápas vítìzný. Tak, svatý Dimitriji, pros Krista Boha, aby nám udìlil milost velikou!
(Není-li pøedveèer nedìle, tak se tropar opakuje dvakrát a »Raduj se, Bohorodice Panno« jedenkrát; pokud je pøed nedìlí, pak tropary: nedìlní –
1 ×, Dimitriji – 1 × a »Raduj se, Bohorodice Panno« 1 ×)

Z jitøní
Kondak zemìtøesení (hlas 6. – stichirový)

Vysvoboï nás všechny, Pane, od strašného zemìtøesení, které je ne-

snesitelnou ranou za høíchy naše. Udìl svou milost pravoslavnému
lidu svému, který sis získal krví svou, Vládce. Zhoubì hrozného zemìtøesení nevydávej mìsto naše, nebo kromì tebe jiného Boha neznáme. Zvolej k tìm, kdo tì opìvují: „Já jsem s vámi a nikdo nic
nezmùe proti vám!“
Kondak velkomuèedníku (hlas 2., notace hlasu 1. – stichirového)

Prolitím krve tvé, Dimitriji, Bùh odìl církev šatem purpurovým.
Tobì dal sílu nepøemoitelnou a mìsto tvé zachovává bez úhony,
nebo jsi jeho oporou.

Na liturgii
Blahoslavenství
Po vchodu tyto tropary a kondaky

Tropar zemìtøesení (hlas 8.):
Ty, jen pohlédneš na zemi a chvìje se, vysvoboï nás od hrozby strašného zemìtøesení. Kriste, Boe náš, sešli nám štìdré své milosti na
pøímluvy Bohorodice, jediný Lidumile!
Poté tropar sv. Dimitrije (viz na konci veèerní)
Kondak zemìtøesení (viz v jitøní)
Kondak velkomuèedníku (viz v jitøní)
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Prokimen (hlas 6.):
Spasi, Pane, lid svùj y a poehnej dìdictví svému!
Verš: K tobì, Hospodine, volám: „Boe mùj, neodmlèuj se mi!“
Prokimen muèedníku (hlas 7.):
Spravedlivý veseliti se bude v Hospodinu, y nadìji svoji skládá na
nìho.
Verš: Slyš, Boe, hlas mùj, kdy prosím tebe.
Apoštol k zemìtøesení:
id 12,6—13; 25—27
a k velkomuèedníku: 2 Tim 2,1—10
Alleluja (hlas 4.):
Verš 1.: Boe, odvrhl jsi nás a srazil
nás na kolena.
Verš 2.: Zatøásl jsi zemí a rozštìpil ji,
zaceli její pukliny, nebo se rozpadá. ( 59,3 a 4)
Svatému: Spravedlivý jako palma

rozkvete, vyroste jako cedr libánský. ( 91,13)
Evangelium k zemìtøesení:
Mat 8,23—27
a k velkomuèedníku:
Jan 15,17— 16,2
Ke svatému pøijímání:
Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech. ( 148,1)
Druhý: V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát.
Alleluja (3 ×) ( 111,6—7)
—————————————
Poznámka k paremiji:
* = V orig. Chettim, Chittim, Citim, co je starovìké jméno pro Kypr (viz napø. Josef Flavius).
** = V orig. Kedár, Kidar; jedná se o koèovné Araby, saracény, ijící na poušti (B21 pøekládá
jako: beduíni). Kédar byl druhý syn Izmaele (Gen 25,13), otce Arabù.
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