Minea svátková
Pro mìsíc prosinec

(2.)

Nedìle svatých praotcù (druhá pøed
Narozením Pánì)
Nedìle svatých Otcù (pøed Narozením Pánì)

24. prosinec – pøedsvátek Narození Pánì
25. prosinec – NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO
JEÍŠE KRISTA

26. prosinec – Sbor pøesvaté Bohorodice
27. prosinec – Sv. apoštola Štìpána
Sváteèní období po Narození Kristovì
Nedìle po Narození Pánì
Rozšíøená svátková minea

Obsahuje slubu ke svátkùm Narození Kristova
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. Jako
pøedloha pro pøeklad poslouilo 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. Pøi èeském pøekladu bylo pøihlédnuto k dílu archimandrity Sávy (Nerudy).
Biblický text paremijí byl pøekládán
z mineje (tj. z církevnì-slovanského znìní).
Znaèka noty
za textem stichiry,
troparu èi jiného hymnu znamená, e se
tento text má v kadém pøípadì zpívat
(a v notáøi jsou k tìmto hymnùm noty).

¯

Notový záznam sváteèních prvních bohorodiènù a troparù (vèetnì kondakù,
antifon a prokimenù pro liturgii) je
v pøíloze – notáøi (vychází soubìnì jako
zvláštní broura). Pouita notace dle nápìvù Gorazdova sborníku.
G.S. = tzv. „Gorazdùv sborník“ (tj. „Lidový sborník modliteb a zpìvù…“ sestavený svt. mè. Gorazdem II.); uvedené
stránky – první èíslo je pro první vydání
G.S. a druhé èíslo se vztahuje k vydání
druhému.
Sazba k dispozici na:
www.pravoslavi.cz/download/
Zpìvník liturgie Angelár je na:
www.pravoslavi.cz/liturgie
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NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEÍŠE KRISTA
Bohosluebné hymny ke svátku Narození Pánì (vše, co je potøebné k zmìnám ve veèerní bohoslubì a v Boské liturgii pøi oslavì svátku, jako i v
období pøedsváteèním a posváteèním).

Druhá nedìle pøed
Narozením Pánì
Nedìle praotcù
Od 11. prosince zaèíná období, kdy mùe být nedìle praotcù – druhá pøed Narozením Pánì, a trvá a do 17. prosince, a sice:
• Pøipadne-li narození Krista na nedìli, nedìle praotcù je 11. prosince, nedìle otcù 18. prosince.
• Pøipadne-li Narození Krista na pondìlí, nedìle praotcù je 17. prosince, nedìle otcù 24. prosince.
• Pøipadne-li Narození Krista na úterý, nedìle praotcù je 16. prosince, nedìle otcù 23. prosince.
• Pøipadne-li narození Krista na støedu, nedìle praotcù je 15. prosince, nedìle otcù 22. prosince.
• Pøipadne-li narození Krista na ètvrtek, nedìle praotcù je 14. prosince, nedìle otcù 21. prosince.
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Druhá nedìle pøed Narozením Pánì

• Pøipadne-li Narození Krista na pátek, nedìle praotcù je 13. prosince, nedìle otcù 20. prosince.
• Pøipadne-li narození Krista na sobotu, nedìle praotcù je 12. prosince, nedìle otcù 19. prosince.
V nedìli praotcù se vynechává to, co je pøedepsáno na tento den svìtci, a všechno
ètení ke svatému se pøekládá na pátek na poveèeøí.

V sobotu na velké veèerní
Pojïte, pokloòme se Králi, našemu Bohu…
Dobroøeè, duše má, Hospodinu… (alm 103./104.)
Velká ektenie
Blaený mu…
Malá ektenie
Po „Hospodine, k tobì volám“: 3 stichiry nedìlní a 3 východní (Anatol.)
(tj. všech 6 stichir z oktoichu dle panujícího hlasu) a 4 praotcùm.

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám«
8. hlas

K

Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá Israel
v Hospodina.

onajíce dnes památku praotcù, vìrní, opìvujme Krista Vysvoboditele, který je uèinil velkými pøede všemi národy. Pìjme Synu
Boímu, Pánu zázrakù, jen hodnovìrnì konal pøeslavné vìci,
jsa vládnoucí a mocný. Posléze skrze praotce ukázal nám ezlo
moci, to Boí dítko, jedinou, mue nepoznavší, èistou Marii, z ní
jako Kvìt vyšel Kristus, jen vypuèel pro všechny jako ivot, neubývající pokrm i vìèné spasení.
Nebo u Hospodina je milost a hojné je u Nìho vysvobození;
On vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.

Vládce, jen jsi vysvobodil z ohnì tøi dìti a Daniele od tlamy lva,

jen jsi poehnal Abrahamu i svému sluebníku Izáku a jeho synu
Jákobovi, jen jsi ráèil státi se z jejich símì tím, co jsme my, abys zachránil svým køíem a vzkøíšením naše praotce, kteøí kdysi poklesli. Kdy jsi roztrhl pouta smrti, pozdvihl jsi spolu s sebou všechny,
kteøí byli od vìkù mezi mrtvými a kteøí se klanìli tobì, Kriste,
Králi vìkù.

Nedìle praotcù
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Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte Ho všichni lidé.

Skropeny rosou Ducha, procházely se Boí dìti plny radosti upro-

støed plamene jako v chládku. Tajemnì tam pøedobrazily Trojici
i vtìlení Kristovo a jako moudré tím svou vírou uhasily moc ohnì.
Spravedlivý Daniel se zase ukázal jako lvù krotitel. Jejich pøímluvami nech se uprosit, Spasiteli, Lidumile, vysvoboï i nás od nehasnoucího a vìèného ohnì, a uèiò nás hodny, Pane, svého království!
Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda Hospodinova
zùstává na vìky.

Byvše jako v rose tvoje vìrné a svaté dìti, v peci sálajících plamenù

tajemnì a ivì pøedzobrazily tvùj pøíchod z Panny. Z ní jsi pro nás
vyšlehl jako oheò nespalující. Spravedlivý pak a mezi proroky podivuhodný Daniel, zjevnì oznámil tvùj druhý Boský pøíchod, kdy
pravil: „Vidìl jsem, jak budou postaveny trùny a zasedne Soudce,
pak poteèe øeka ohnivá.“ Ké jsme na pøímluvy jejich, Kriste,
Vládce, vysvobozeni z této øeky!
»Sláva…« (6. hlas. Anatoliovo)

Oslavujme dnes, vìrní, všechny
otce, kteøí ili pøed udìlením
Boího Zákona: Bohem milovaného Abrahama, Izáka, zrozeného ze zaslíbení a Jákoba,
i dvanáct patriarchù, nejmírnìjšího Davida, Daniele, proroka touhy a s nimi oslavme tøi
dìti, které promìnily ár pece
v rosu, a prosme za odpuštìní
u Krista Boha, který byl oslaven ve svatých svých!
»I nyní…« (První bohorodièen –
dogmatik – nastávajícího hlasu.)
Malý vchod
Svìtlo tiché
Prokimen dne v týdnu
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Druhá nedìle pøed Narozením Pánì

Na litiji
Nejprve stichira chrámu. Pak:

»Sláva…« (1. hlas)

Byvše

ozáøeni
paprsky
Boských slov, poívají stálé
blaenosti proroci slovutných
jmen. Vydávavše ovoce výrokù
Ducha Svatého, hlásali všem
nevýslovné narození Krista Boha. Jejich konèina byla, jak se
náleelo, poté, co proili ivot
nejpodivuhodnìjší.
»I nyní…«
Bohorodièen z 1. hlasu:

Hle, splnilo se Isaiášovo proroc-

tví – porodila jsi jako Panna,
a zùstala jsi Pannou, jakou jsi byla pøedtím. Vdy ten, který se narodil, byl Bùh, a proto zmìnil zákon pøírody. Nepøezírej, Boí Matko, modlitby, je sluebníci tvoji pøinášejí v chrámì tvém, ale jako
ta, která jsi nosila Milosrdného na rukou svých, buï milosrdná
k sluebníkùm tvým a pros za spásu duší našich.
Na stichovnì
Nedìlní nastávajícího hlasu (ètyøi). Pak:

»Sláva…« (3. hlas)

Pojïte, milovníci svátku, abychom oslavili jako almista sbor praotcù: praotce Adama, Enocha, Noe, Melchisedecha, Abrahama, Izáka a Jákoba. Po udìlení Boího Zákona: Mojíše i Árona, Jozue,
Samuele a Davida a s nimi Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiele, Daniele
a dvanáct dalších prorokù, spolu s Eliášem, Elisejem a ostatními:
Zachariášem a Pøedchùdcem – Køtitelem i ty, kteøí hlásali Krista,
ivot a Vzkøíšení našeho pokolení!
»I nyní…« Bohorodièen z 3. hlasu:

Nedìle praotcù
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Podle vùle Otce z Boského Ducha, bez úèasti mue poèala jsi Syna

Boího, jen bez matky zrozen byl z Otce pøed všemi vìky; tìlesnì
jsi porodila a mlékem kojila jako dítì Toho, jen pro nás z tebe pøišel bez otce. Jeho neustávej prositi, aby vysvobodil z bìd duše naše.
Nyní propouštíš…

Tropar po Otèenáši
(pøi ehnání chlebù):

„Raduj se, Bohorodice Panno…“
(Dvakrát)
Poté tropar k praotcùm (2. hlas):

V

írou praotce jsi, Kriste,
ospravedlnil, v a skrze nì
zasnoubil sis církev z poha-

nù.
Velebeni jsou touto oslavou
praotcové svatí, v nebo z jejich
rodu vzešel plod poehnaný:
Panna, je bez úèasti mue v
tebe porodila.
Na jejich pøímluvy, Kriste,
Boe, v smiluj se nad námi!

¯
Poehnání pìti chlebù
Závìreèné propuštìní
Pokud se nekoná bdìní, ale jen velká veèerní s litijí, mohou se tropary
zpívat takto: nedìlní (z oktoichu dle vládnoucího hlasu), praotcùm a „Raduj se, Bohorodice Panno…“ Kdy se nekoná litije ale jen velká veèerní,
zpívejme tropary takto: nedìlní (z oktoichu dle vládnoucího hlasu), »Sláva…« praotcùm, »I nyní…« závìreèný veèerní bohorodièen (z oktoichu).

Na liturgii
Blahoslavenství
Po vchodu tropary: nedìlní a pak praotcùm.
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V

Druhá nedìle pøed Narozením Pánì

Tropar praotcùm (2. hlas)

írou praotce jsi, Kriste, ospravedlnil, v a skrze nì zasnoubil sis
církev z pohanù.
Velebeni jsou touto oslavou praotcové svatí, v nebo z jejich rodu
vzešel plod poehnaný:
Panna, je bez úèasti mue v tebe porodila.
Na jejich pøímluvy, Kriste, Boe, v smiluj se nad námi! ¯
»Sláva…« (Kondak nedìlní) »I nyní…« Kondak Otcùm

T

Kondak otcùm (6. hlas)

rojnásob blaení mládenci, v rukou zhotovenému zpodobení jste
se nepoklonili,
ale ochránìni nezobrazitelnou bytostí, v hrdinnì jste se proslavili
v ohni,
a stojíce uprostøed nesnesitelného plamene, v Boha jste vzývali:
Pospìš, ó Slitovný!, v pøispìj nám na pomoc jako Milostivý,
nebo cokoliv chceš, v je pro tebe moné. ¯
Prokimen (4. hlas, píseò otcù; Dan 3,26–27): ¯
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.
(Jako v nedìli svatých Otcù, str. 18)

Apoštol: Kol 3,4–11
Alleluja (4. hlas)
Mojíš i Áron mezi jeho
knìími, Samuel mezi vzývajícími jméno jeho.
Evangelium: Luk 14,16–24
Zpìv
ke svatému pøijímání:
Chvalte Hospodina s nebes,
chvalte ho na výsostech.
A další: Plesejte, spravedliví,
Hospodinu, patøí se lidem upøímným, aby ho chválili. Alleluja. (Tøikrát)
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Nedìle pøed Narozením Krista
Nedìle svatých Otcù
Nedìle svatých Otcù je v období od 18. do 24. prosince. Od nedìle svatých
Otcù do opuštìní Bohozjevení se nepouívá oktoich (není-li nedìle).

Na velké veèerní
Pojïte, pokloòme se Králi, našemu Bohu…
Dobroøeè, duše má, Hospodinu… (alm 103./104.)
Velká ektenie
Blaený mu…
Malá ektenie
Po „Hospodine, k tobì volám“:
• 18. a 19. prosince: stichiry – 3 nedìlní, 3 východní (tj. všech šest
z oktoichu dle panujícího hlasu) a 4 otcùm (první dvakrát).
• Od 20. do 23. prosince: stichiry – 3 nedìlní, 1 východní (tj. všechny
první ètyøi z oktoichu dle panujícího hlasu), 3 pøedsvátku a 3 Otcùm.
• Je-li 24. prosinec: stichiry – 6 Otcùm a 4 pøedsvátku.
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Nedìle pøed Narozením Krista

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám«
Stichiry pøedsváteèní (6. hlas):

N

Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine, kdo
obstojí? U tebe však je oèištìní.

ezapadající Slunce pøichází, aby vysvitlo z panenského lùna,
osvítilo celé podsluneèno. Pospìšme se s ním setkat a oèisme
své duševní zraky a konejme èisté skutky. Pøipravme se nyní
duchem, abychom vyvýšili toho, který pøichází mezi své nezvyklým
narozením, jak se mu zalíbilo, nebo narodil se v Betlémì, aby pozvedl jako milosrdný nás, kteøí jsme se odcizili ivotu rajskému.
Pro tvé jméno, Hospodine, jsem èekal na tebe, oèekává duše má
tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.

Bùh Slovo, nesený na ramenou cherubínù, spojil se v Kristovì Bo-

holidské Osobì s tìlem, usadil se v nejèistším lùnì a stal se èlovìkem. Na zemi teï pøichází, aby se narodil z pokolení Judova. Svatá
jeskynì se vyzdobila pro Krále všech jako vznešená komnata, jesle
pak jako ohni podobný trùn. Do nich Panna Maria ukládá jako dítì
Nekoneèného k obnovení všeho stvoøení.
Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá Israel
v Hospodina.

Do jeslí urèených pro bezhlesé tvory ukládá Panna tebe, bezpoèáteèné Boí Slovo, které, aè to nelze pochopit, tímto vtìlením pøijalo
svùj poèátek. Nebo pøicházíš rozvázat mou zvíøecí nìmotu, do ní
jsem upadl kvùli závisti hadovì. Do plenek jsi byl zavinut, abys roztrhl povijan a pouta mých pokleskù, jediný blahý a Lidumile. Proto
tì oslavuji a opìvuji a s velikou radostí se klaním tvému tìlesnému
pøíchodu, jím jsem byl osvobozen.
Stichiry Otcùm (hlas tý)

Nebo u Hospodina je milost a hojné je u Nìho vysvobození; On
vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.

Vzešla konèinám svìta památka praotcù, vpravdì plná svìtla a záøící paprsky blahodati. Nebo Kristus, nejjasnìjší slunce, shùry za-

Nedìle svatých Otcù
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záøil z dáli. Vede sbor hvìzd
záøících s Ním a ukazuje boholidské narození v Betlémì. Všichni
tedy s vírou nad tímto narozením
zbonì plesejme a jásejme, chválíce blíící se svátek!
Chvalte Hospodina všichni
národové, vychvalujte Ho všichni
lidé.

Slávou Boské úèasti je okrášlen

Adam, jen se dnes raduje, jsa
základem a oporou moudrých
praotcù; spolu s ním zaplesal
i Ábel a veselí se Enoch; jásá
Séth a zároveò i Noe. S patriarchy zas pìje všechvalný Abraham a rození bez otce vidí nyní
Melchisedech shùry. Proto konajíce i my boskou památku Kristových praotcù, prosme, aby spaseny byly duše naše!
Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda Hospodinova
zùstává na vìky.

Veselím záøil v babylonské peci sbor tøí bohomoudrých mládencù

a oznamoval tím blíící se narození Mesiáše na zemi. Nebo jako posvátná rosa Pán sestoupil, aby tu, která jej porodila, uchránil
neseehnutou. Zachoval ji neporušenou a obohatil ji Boskými
dary. Proto se raduje a veselí bohumilý Daniel, nebo jasnì zøel kámen, lidskou rukou z hory neodlomený, a nyní smìle prosí za duše
naše.
»Sláva… « (6. hlas)

Daniel, mu touhy, uvidìl tì, Pane, jako kámen rukou neodlomený,

co znamená Dítì narozené bez úèasti mue. Pøedpovìdìl tebe,
z Panny vtìlené Boí Slovo, nezmìnìného Boha a Spasitele duší našich.
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»I nyní…« Bohorodièen pøedsvátku; hlas tý; od Byzantince:

Jeskynì, pìknì se vyzdob, v nebo pøichází Oveèka, nesoucí v lùnì
Krista.
Jesle, neste toho, v který slovem svým
rozvázal nás, syny zemì, v od skutkù tvorù nìmých.
Pastýøi, hrejte na šalmaje v a buïte svìdky hrozivého zázraku!
Mudrcové perští, v pøineste Králi zlato
i kadidlo a myrhu, v nebo se zjevil Pán, jeho matkou je Panna.
K nìmu se sklonivši, matka jako sluebnice v poklonila se mu
a pozdravila toho, jeho drela v náruèí:
„Kterak jsi byl do mì zaset v a jak jsi ve mnì rostl, vysvoboditeli
mùj a Boe?“ ¯
Pøipadne-li tato nedìle na 18. èi 19. prosince, pak se zpívá místo pøedchozího: »I nyní…« a první bohorodièen vládnoucího hlasu (dogmatik).
Vchod.
Prokimen dne.

Paremie
Jako 11. øíjna, svatých Otcù I. všeobecného snìmu:
almista: Ètení z knihy Stvoøení.

U

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 Kedor-laomera 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

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

V

almista: 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

V
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Nedìle pøed Narozením Krista

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)
Litije
Nejprve stichira chrámu. Po ní stichira Otcùm:

B

(1. hlas)

yvše ozáøeni paprsky Boí zvìsti, nazýváni jsou stále blaenými
tito proroci slovutných jmen. Vydávavše ovoce výrokù Ducha
Svatého, hlásali všem nevýslovné narození Krista Boha. Poté, co
proili ivot podivuhodný, zakonèili jej, jak jim Bùh uloil.
»Sláva…« (3. hlas) Od Germana

Pojïte, milovníci svátku, abychom almy oslavili sbor praotcù: pra-

otce Adama, Enocha, Noe, Melchisedecha, Abrahama, Izáka a Jákoba. Po udìlení Boího Zákona ijící: Mojíše i Árona, Jozue,
Samuele a Davida a s nimi Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiele, Daniele
a dvanáct dalších prorokù; spolu s Eliášem, Elisejem i všechny
ostatní: Zachariáše a Pøedchùdce – Køtitele a ty, kteøí hlásali Krista, ivot a Vzkøíšení našeho pokolení!
Pøedsváteèní bohorodièen (tj. je-li 20. — 24. prosince):
»I nyní…« (3. hlas)

Betléme, pìknì se vyzdob, nebo Eden se otevøel! Efratho, pøiprav
se, nebo se obnovuje Adam a s ním i Eva! Kletba je sòata a spása
svìtu rozkvetá! Duše spravedlivých zkrásnìly a nabízejí Bohu obìtní dar: místo myra mu pøinášejí zpìv, a pøijímají od nìj spásu duše
a nesmrtelnost. Hle, ten, co se hodlá nechat uloit v jesle, pøed tím
velí, aby duchovní píseò k oslavì tohoto svátku zapìli ti, co bez ustání volají: „Pane, sláva tobì!“

Nedìle svatých Otcù
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Pøipadne-li tato nedìle na 18. èi 19. prosince:

»I nyní…« Bohorodièen z 3. hlasu:

Podle vùle Otce z Boského Ducha, bez úèasti mue poèala jsi Syna

Boího, jen bez matky zrozen byl z Otce pøed všemi vìky. Tìlesnì
jsi porodila a mlékem kojila jako dítì Toho, jen pro nás z tebe vyšel
bez otce. Jeho neustávej prositi, aby vysvobodil z bìd duše naše.
Na stichovnì

D

Nedìlní vládnoucího hlasu. Je-li 24. prosince, pak tyto pøedsváteèní
(2. hlas):

ome Efrathùv, svaté mìsto, slávo prorokù, vyzdob dùm, v nìm
se narodí Bùh!
Bùh pøijde z jihu; Svatý vyjde z hory stromy zastínìné.
(Hab 3,3; csl.)

Betléme, zemì Judova! Pøiprav boskou jeskyni jako skvoucí pøíbytek pro Boha Jsoucího, jen se rozhodl stát se i tìlem! Zde se má tìlesnì narodit ze svaté Panny, mue nepoznavší, aby spasil rod náš.
Hospodine, uslyšel jsem zvìst tvou
a ulekl se; Hospodine, poznal jsem
skutky tvé a asnu. (Hab 3,2; csl.)

Pojïte, všichni, a s vírou oslavme
pøedsvátek Kristova narození! Duchovní pìní nabídnìme jako hvìzdu.
Chvaloøeè mudrcù a pastýøù zvolejme: „Z lùna Panny pøichází záchrana
lidstva a zve k sobì ty, kdo uvìøí!“
»Sláva…« (Hlas tý) Od Kypriana

Radujte se, uctívaní proroci, kteøí

jste správnì vyhlásili Zákon Hospodinùv! Svou vírou jste se stali nepøemoitelnými a nepohnutelnými
sloupy, nebo vy jste se stali i zprostøedkovateli Nové smlouvy Kristovy.
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Nedìle pøed Narozením Krista

Vystoupivše k nebesùm, proste Krista, aby daroval svìtu mír a spasil duše naše!
»I nyní…« (Hlas tý) Pøedsvátku – od Kypriana

Hle, pøiblíil se èas naší spásy! Jeskynì, pøiprav se; blíí se Panna,

aby porodila! Betléme, zemì Judova, ozdob se a vesel se, nebo z tebe zazáøí náš Pán! Slyšte, hory a návrší i zemì okolo Judska, pøichází toti Kristus, aby spasil èlovìka, jeho stvoøil, jako Lidumil!
Je-li 18. nebo 19. prosince, pak místo pøedchozího tento:

Ó nový zázraku dosud nebývalý! Kdo kdy znal matku, která by bez

mue rodila a na rukou nosila Toho, jen drí všechno tvorstvo?
Z Boího pùsobení se narodil Ten, jeho jsi, Pøeèistá, chovala jako
dítì na loktech svých. Mohouc tedy prositi Ho s odvahou jako matka Jeho, neustávej se modliti za své ctitele, aby se slitoval a spasil
duše naše!
Nyní propouštíš

Tropary po Otèenáši
Je-li bdìní, pak „Bohodice Panno, raduj se…“ (dvakrát) a tropar Otcùm.

H

Tropar Otcùm (2. hlas)

le, dílo veliké víry: v tøi mládenci plesali
uprostøed áru plamene, v jako by byli v prameni vody
oblaující;
a prorok Daniel se jevil mezi lvy v jako pastýø mezi ovcemi.
Na jejich pøímluvy, Kriste Boe, v spasi duše naše. ¯
Pøipadne-li nedìle svatých Otcù na 24. prosince, pak napøed tropar
k svìtcùm: „Hle, dílo veliké víry…“ (2×), a pak tropar pøedsvátku:

Do soupisu všeho lidu tenkrát byla zapsána v i tìhotná, mue nepoznavší Mariam,
kdy pøišla se starcem Josefem do Betléma, v nebo pocházeli z pokolení Davidova.
Nadešla pak chvíle porodu, v a nebylo jediného místeèka
k pøenocování.
Avšak jeskynì se ukázala královnì v jako nádherná komnata.

Nedìle svatých Otcù
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Kristus se rodí, v aby v lidech podzvihl dávno padlý obraz Boí!

¯
Nekoná-li se bdìní, ale jen velká veèerní s litijí, pak mono zvolit tento
postup: napøed tropar nedìlní (z oktoichu dle panujícího hlasu), poté tropar Otcùm a nakonec „Bohorodice Panno, raduj se…“
Nekoná-li se ani litije, ale jen velká veèerní, pak: tropar nedìlní (z oktoichu dle panujícího hlasu), »Sláva…« tropar Otcùm, »I nyní…« a závìreèný
veèerní bohorodièen (z oktoichu)
Pøipadne-li nedìle svatých Otcù na 18. nebo 19. prosince, zpívá se
sluba nedìlní i k svatým Otcùm a sice takto:
Na „Hospodine, k tobì volám“: nedìlní 3; vostoèná 1; k Otcùm: „Nezapadající slunce…“, „Bùh, Slovo…“, „Do bezhlesných jeslí…“, „Vzešla konèinám…“
»Sláva…« k Otcùm: „Uvidìv Daniel…“
»I nyní…« 1. bohorodièen hlasu (dogmatik)
Paremije: k Otcùm
Na litiji: stichira chrámu; k Otcùm: „Byvše ozáøeni…“
»Sláva…« „Pojïte, milovníci svátku…“
»I nyní…« nedìlní: „Podle vùle Otce z Boského Ducha…“
Na stichovnì: nedìlní podle hlasu
»Sláva…« k Otcùm: „Radujte se ctihodní proroci…“
»I nyní…« nedìlní: „Ó nový zázraku…“
Poehnání chlebù: „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (2×), k Otcùm (1×)

Na liturgii
Tropar nedìlní (z oktoichu dle panujícího hlasu), tropar pøedsvátku (tropar pøedsvátku se zpívá od 20. prosince buï: „Pøiprav se,
betléme…“ str. 22, nebo – 24. XII. – „Do soupisu…“ str. 16) a tropar Otcù; »Sláva… I nyní…« kondak Otcù (18.—19. XII. Od 20. do
24. XII. se místo kondaku Otcù zpívá „Vesel se, Betléme…“ str. 22)

H

Tropar Otcùm (2. hlas)

le, dílo veliké víry: v tøi mládenci plesali
uprostøed áru plamene, v jako by byli v prameni vody oblaující;
a prorok Daniel se jevil mezi lvy v jako pastýø mezi ovcemi.
Na jejich pøímluvy, Kriste Boe, v spasi duše naše. ¯
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Nedìle pøed Narozením Krista

Je-li 24. XII., zpívá se tropar „Do soupisu…“ (str. 16)

Kondak Otcùm (6. hlas)

T

(Pokud je 18. èi 19. prosince)

rojnásob blaení mládenci, v rukou zhotovenému zpodobení
jste se nepoklonili,
ale ochránìni nezobrazitelnou bytostí, v hrdinnì jste se proslavili
v ohni,
a stojíce uprostøed nesnesitelného plamene, v Boha jste vzývali:
Pospìš, ó Slitovný!, v pøispìj nám na pomoc jako Milostivý,
nebo cokoliv chceš, v je pro tebe moné. ¯
Nebo (20.—24. XII.) kondak pøedsvátku: „Vesel se, Betléme…“ (str. 22)

Prokimen
(4. hlas, píseò Otcù; Dan 3,26–27):

¯

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: id 11,9—10; 17—23; 32—40

Alleluja (4. hlas)  43,2 a 8

1. verš: Boe, ušima našima jsme slyšeli a otcové naši zvìstovali nám.
2. verš: Nebo ty jsi nás zachránil od
tìch, kteøí utiskovali nás, a nenávidìjící nás jsi zahanbil.

Evangelium: Mat 1,1—25
Ke svatému pøijímání
Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho
na výsostech.
A další: Plesejte, spravedliví, Hospodinu, patøí se lidem upøímným, aby ho
chválili. Alleluja. (Tøikrát)
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Od 20. do 23. prosince
Pøedsvátek Narození Pánì
Na veèerní
Stichiry po »Hospodine, k tobì volám«
Stichiry jsou zvláštní pro kadý den pøedsvátku; zde jsou uvedeny jen pro
první den – 20. prosince.

O

Stichiry po „Hospodine, k tobì volám“ (1. hlas, pøedsvátku, od
Anatolia):

slavme, lidé, pøedsvátek Kristova narození, obrame mysl
k Betlému, v myšlenkách se povznesme a oèima duše uvidíme
Pannu, jak pøichází, aby porodila v jeskyni Pána všech a našeho Boha. Josef se však domníval, e uvidí èlovìka zavinutého jako
dítì do plenek, kdy však uvidìl vznešenost zázraku, poznal, e je
to sám pravý Bùh, který dává našim duším milost velikou.
(Pøevzato z pøekladu archim. Sávvy)

Oslavme, lidé, pøedsvátek Kristova narození, obrame mysl k Betlému, v myšlenkách se povznesme a uvidíme v jeskyni velké tajemství, nebo se otevøel Eden, aby z èisté Panny vyšel dokonalý Bùh,
tý v Boství i èlovìèenství, a proto zvolejme: „Svatý Boe, bezpoèáteèný Otèe! Svatý Silný, vtìlený Synu! Svatý Nesmrtelný, Utìšiteli
Duchu, svatá Trojice, sláva tobì!“ (Pøevzato z pøekladu archim. Sávvy)
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Od 20. do 23. prosince

Nebe, slyš! Zemì, naslouchej! Nebo hle, pøichází Syn a Slovo Boha

i Otce, aby se narodil z Panny, mue nepoznavší, který ho ráèil zroditi bez vášnì a za spolupùsobení Svatého Ducha! Betléme, pøiprav
se, Edene, otevøi bránu, nebo ten, který jest, stává se tím, èím nebyl, a zaèíná rùsti spolutvùrce všeho tvorstva, který dává svìtu milost velikou. (Pøevzato z pøekladu archim. Sávvy)
A dále 3 stichiry ke svìtci

»Sláva…« Svatému dne
»I nyní…«

Betléme, pøijmi vznešené Boí sídlo, Pannu, nebo pøichází, aby
v tobì porodila bezveèerné svìtlo! Andìlé na nebesích, divte se; lidé
na zemi, oslavujte; mudrcové z Persie, pøineste veleslavný dar; pastýøi, hrejte a sladce zpívejte trojsvatou píseò: „Vše, co dýchá, a
chválí všeho Tvùrce!“ (Pøevzato z pøekladu archim. Sávvy)

Pøipadne-li pøedsvátek Narození Krista na sobotu, v pátek veèer se 1. bohorodièen (dogmatik) minulého hlasu nezpívá. Podobnì je tomu i v pøedsvátek svatého Bohozjevení.

Na stichovnì

H

(2. hlas)

le, pøiblíil se èas naší spásy! Jeskynì, pøiprav se, blíí se Panna, aby porodila! Betléme, zemì Judova, ozdob se a vesel se,
nebo z tebe zazáøí náš Pán! Slyšte hory a návrší i zemì okolo
Judska, pøichází toti Kristus, aby spasil èlovìka, jeho stvoøil,
jako Lidumil!
Bùh pøijde z jihu; Svatý vyjde z hory stromy zastínìné.
(Hab 3,3; csl.)

Betléme, zemì Judova, záøící pøíbytku Toho, který se stane tìlem,

pøiprav boskou jeskyni, v ní se má tìlesnì narodit Bùh ze svaté
Panny, mue nepoznavší, aby spasil rod náš.
Hospodine, uslyšel jsem zvìst tvou a ulekl se; Hospodine, poznal
jsem skutky tvé a asnu. (Hab 3,2; csl.)

Pojïte všichni a s vírou oslavme pøedsvátek Kristova narození, du-

Pøedsvátek Narození Pánì
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chovní pìní pøinesme jako hvìzdu, kterou chvaloøeèili mudrcové,
a s pastýøi zvolejme: „Z lùna Panny pøijde vysvobození lidstva,
pozvání pro vìrné!“
»Sláva…« Svatému dne
»I nyní…«

Oslavme, lidé, pøedsvátek Kristova narození, obrame mysl k Betlému, v myšlenkách se povznesme a oèima duše uvidíme Pannu,
jak pøichází, aby porodila v jeskyni Pána všech a našeho Boha. Josef se však domníval, e uvidí èlovìka zavinutého jako dítì do plenek, jene kdy uvidìl vznešenost zázraku, poznal, e je to sám
pravý Bùh, který dává našim duším milost velikou.
(Pøevzato z pøekladu archim. Sávvy)
Nyní propouštíš

Tropary po Otèenáši:
Svatému dne; »Sláva… I nyní…« „Pøiprav se, Betléme…“ (Viz liturgie)

Pøipadne-li nedìle svatých Otcù na pøedsvátek dne 20. a 23. prosince, má veèerní tento postup:
Na „Hospodine, k tobì volám“: 3 nedìlní; 3 pøedsvátku: „Nezapadající
slunce…“, „Bùh Slovo…“, „Do bezhlesých jeslí…“; 3 k Otcùm: „Vzešla konèinám svìta…“, „Slávou Boské úèasti…“, „Veselím záøí v peci…“
»Sláva…« „Uvidìv Daniel…“
»I nyní…« „Jeskynì, pìknì se vyzdob…“
Vchod. Prokimen dne.
Paremije – k Otcùm
Na litiji: pøedsvátku: „Byvše ozáøeni…“; »Sláva…« „Pojïte, milovníci
svátku…“; »I nyní…« „Betléme, pìknì se vyzdob…“
Na stichovnì: nedìlní; »Sláva…« „Radujte se, ctihodní proroci…“; »I nyní…« „Hle, pøiblíil se èas naší spásy…“
Poehnání chlebù: „Raduj se…“ (2×); „Hle, dílo veliké víry…“ (1×)
„Budi jméno Hospodinovo…“ (Ètení ze Skutkù apoštolských.)
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Pøedsvátek – 24. prosince

Na liturgii

P

Tropar pøedsvátku (4. hlas)

øiprav se, Betléme; v otevøi se všem,
ráji!
Okrášli se Efratho, v nebo v jeskyni
rozkvete z Panny strom ivota.
Z jejího lùna zjevil se duchovní ráj, v
v nìm je Boský sad.
Jedíce z nìho, ivi budeme v a neumøeme jako Adam.
Kristus se rodí, v aby v nás obnovil
kdysi padlý obraz Boí. ¯

V

Kondak pøedsvátku (1. hlas)

esel se, Betléme; v Efratho, pøiprav
se,
nebo k porodu chvátá Oveèka v nosící
v lùnì velikého Pastýøe.
Vidí Jej a veselí se v bohonosní otcové,
s pastýøi opìvují Pannu, v je kojí Dítì.

¯

Pøedsvátek – 24. prosince
Památka svaté ct. mè. Eugenie

Na veèerní
Stichiry po »Hospodine, k tobì volám«

T

Na „Hospodine, k tobì volám“ stichiry pøedsvátku (5. hlas):

y, který jsi nejdokonalejší v Boím obrazu, neseš podobu Adama,
a který svou mocí dríš všechno v rukou, chceš, abys byl dren
na rukou, — tak promlouvá Èistá, zcela neposkvrnìná Panna,
økouc dále — jak to, e tì mám zavinout do plenek jako dìátko?

Památka svaté ct. mè. Eugenie
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Jak to, e mám z prsou sytit tebe, který všechno nasycuješ? Jak to,
e mám obdivovat tvou nepochopitelnou chudobu? Jak to, e tì
mám nyní nazývat synem, jsouc tvá sluebnice? Zpívám a blahoøeèím tobì, který dáváš svìtu milost velikou.

Vidìvši jediná neposkvrnìná pøedvìkého Boha, dítì, které z ní pøi-

jalo tìlo, drevši je na rukou, mnohokráte je líbala a plna radosti
k nìmu pravila: „Nejvyšší Boe, neviditelný Králi! Jak to, e tì vidím, nemohouc pochopit tajemství tvé nezmìrné chudoby? Nebo
malá cizí jeskynì umisuje v sobì tebe, který ses narodil a mé panenství neporušil, uchoval lùno, jak bylo pøed rozením, a daroval
milost velikou.“

Uslyševši tato èistá Panna tøi mudrce, spoleènì ke slubì naroze-

nému Králi stojící pøed jeskyní a s úasem o Nìm hovoøící, pravila:
„Koho hledáte? Nebo vidím, e jste pøišli z cizích dalekých zemí,
máte vzhled i uèenost Peršanù, vypravili jste se do ciziny a putovali
k tomu, o kom jste se dozvìdìli, e pøiputoval shùry a podivuhodnì
se ve mnì usídlil. S nadšením jste pøišli, abyste se poklonili Tomu,
který daroval svìtu milost velikou.“
Stichiry svìtici (Eugénii)(8. hlas):

Tys opustila krásu svìta a svou ušlechtilou duši rozjasnila krásou

ušlechtilosti shùry. Zpùsobem ivota opatrovala jsi nezkalenou blahoda obrazu Boího, všechvalná Eugenie, nepøemoitelná muèednice, Bohu podobná hradbo panenství a nejušlechtilejší kvìte
lidské pøirozenosti.

Velemoudrá Eugenie! Ozdobivši se slovem Boím, ivotem

zboným, blahodatí a trpìlivostí duše, pøivedla jsi voje trpitelù
a sbor panen k Tomu, jen vysvitl z Panny, a ukázali se jako svìdkové Toho, který otevøel všem vchod do ráje. S nimi i nyní pros ho, aby
spasil tvoje stádce!

Strùjce spravedlnosti tì nádhernì ozdobil jako èistou pannu i jako
slavnou muèednici dvojími vìnci, a pøidìlil ti krásný pøíbytek,
osvìcovaný svìtlem, je tam pøichází. Tam ses usídlila, Kristovo
nevìsto, a zjevnì se nyní obohatila vìènì trvající blaeností.
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Pøedsvátek – 24. prosince

»Sláva… I nyní…« (2. hlas) Pøedsvátku:

Hle, pøiblíil se èas naší spásy! Jeskynì, pøiprav se, blíí se Panna,

aby porodila! Betléme, zemì Judova, ozdob se a vesel se, nebo z tebe zazáøí náš Pán! Slyšte hory a návrší i zemì okolo Judska, pøichází toti Kristus, aby spasil èlovìka, jeho stvoøil, jako Lidumil!
Na stichovnì

Z

Stichiry pøedsvátku (1. hlas):

vìdìvše králové východní, e se máš, Synu, narodit, pøišli a pøinesli ti jako Králi dary: kadidlo, myrhu a zlato. A hle, ji stojí
pøede dveømi! Povel jim, aby pohledìli na tebe, dítì, které
dreno je na rukou mých a je starší ne dávný Adam.
Bùh pøijde z jihu; Svatý vyjde z hory stromy zastínìné.
(Hab 3,3; csl.)

„Pojïte a vstupte nadšenì,“ øekla kdysi Panna mudrcùm, „a spat-

øíte Neviditelného, který se zjvil jako viditelný a stal se dítìtem!“
Oni pak s horlivostí vstoupili, poklonili se a dary obìtovavše, naplnili boské proroctví.
Hospodine, uslyšel jsem zvìst tvou a ulekl se; Hospodine, poznal
jsem skutky tvé a asnu. (Hab 3,2; csl.)

Ta, je nepoznala manelství, dí: „Nesu na rukou jako dítì tebe,
který neseš veškerenstvo, a divím se. Jak mohu nasytit mlékem
tebe, který všechno nasycuješ, synu mùj a Stvoøiteli mùj? Slavím
tvé bezmìrné sestoupení k lidem, skrze nì zachraòuješ svìt
hynoucí!“
»Sláva… I nyní…« (6. hlas)

Sione, oslavuj! Jeruzaléme, vesel se! Mìsto Krista Boha, pozdvihni

svého zakladatele, který sebe umístil v jeskyni v jeslièkách. Otevøte mi bránu, abych jí vstoupil a uvidìl jako dítì Toho, jen byl zavinut plenkami, aèkoliv drí na dlani všechno stvoøení. Jeho opìvují
andìlé neutuchajícím hlasem jako Pána a dárce ivota, který
zachraòuje rod náš.

Památka svaté ct. mè. Eugenie
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Nyní propouštíš

D

Tropar pøedsvátku (pro 24. prosinec) (4. hlas):

o soupisu všeho lidu tenkrát byla zapsána v i tìhotná, mue nepoznavší Mariam,
kdy pøišla se starcem Josefem do Betléma, v nebo pocházeli z pokolení Davidova.
Nadešla pak chvíle porodu, v a nebylo jediného místeèka
k pøenocování.
Avšak jeskynì se ukázala královnì v jako nádherná komnata.
Kristus se rodí, v aby v lidech podzvihl dávno padlý obraz Boí!

¯
Pøipadne-li nedìle pøed Kristovým Narozením, tj. nedìle svatých
Otcù, na 24. prosince, pak sluba má tento postup:
„Blaený mu…“ a celá kafisma.
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“: 6 k Otcùm; 4 pøedsvátku;
»Sláva… « k Otcùm; »I nyní… « pøedsvátku.
Vchod. Prokimen dne.
Paremije k Otcùm
Na litiji: všechny pøedsváteèní stichiry uvedené 24. prosince na „Hospodine, k tobì volám“. »Sláva… « k Otcùm; »I nyní…« „Betléme, pìknì se
vyzdob…“
Na stichovnì: pøedsvátku i s pøípìvy. »Sláva…« „Radujte se, ctihodní
proroci…“; »I nyní… « „Hle, pøiblíil se èas naší spásy…“
Poehnání chlebù: tropar
k Otcùm (2×), pøedsvátku (1×)
Ètení ze Skutkù apoštolských.
Dopolední liturgie sv. Jana Zlatoústého se v tento den koná jen
v pøípadì, e je sobota pøed Narozením nebo nedìle pøed Narozením (tj. nedìle svatých otcù) –
postup liturgie v tomto pøípadì
viz u sluby na nadìli svatých
otcù. V ostatních pøípadech se
koná veèerní liturgie sv. Basila.
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25. prosince
Narození Kristovo
Pøedveèer (soèelnik)
• Pokud pøipadá 24. prosinec na Po – Pá, koná se veèerní liturgie sv.
Basila (ráno jsou královské hodinky) a v samotný den svátku pak dopolední liturgie sv. Jana Zlatoústého.
• Pokud 24. prosinec pøipadne na So èi Ne, slouí se ráno liturgie sv.
Jana Zlatoústého, v pøedveèer Narození se koná velká veèerní s litijí,
a nazítøí (25. prosince – v den svátku) se koná dopolední liturgie sv.
Basila Velikého. (Královské hodinky se v takovém pøípadì ètou
pøedcházející pátek, ve který se tím pádem nemùe konat liturgie.)

Postup liturgie sv. Basila spojené s veèerní
Knìz: Blahosloveno budi království…
(Stojí pøed prestolem v plném rouchu. Proskomidii koná buï pøi
stichirách na stichovnì nebo pøi paremijích.)
Zaèíná veèerní bohosluba:
„Králi nebeský“ a „zaèínání obvyklé“
Po Otèenáši následuje „Hospodi, pomiluj“ (dvanáctkrát);
»Sláva… I nyní…« a „Pojïte, pokloòme se…“ (tøikrát)
alm 103./104.

Narození Kristovo
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Velká ektenie.
(Pak se vynechává „Blaený mu“, není ani malá ektenie – pokud
však není sobota veèer.)
„Hospodine k tobì volám…“
(Knìz koná proskomidii; diákon okuøuje chrám.)

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« 2. hlas, na 8
(Kadá stichira je dvakrát.) Od Germana

P

Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání mé.

ojïte, radovati se budeme v Pánu, hlásajíce uskuteènìné tajemství. Pøehrada, zamezující pøístup k nebi, byla zboøena; ohnivý
meè se vzdaluje a cherubín odstupuje od stromu ivota, a já pøijímám pokrm rajský, od nìho jsem byl odehnán kvùli neposlušnosti své. Nebo ten, který je nezmìnitelným obrazem Otcovým,
obrazem jeho vìènosti, Syn Boí, pøijímá podobu sluebníka. Pøichází skrze Matku, je neokusila manelství, ani doznal promìny;
nebo kým byl, tím zùstal, Bohem pravým; a èím nebyl, to pøijal, èlovìkem se stav z lidumilnosti své. K Nìmu volejme: Pane, narozený
z Panny, smiluj se nad námi.
Ké bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.
Opakuje se pøedchozí stichira.

Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine, kdo
obstojí? U tebe však je oèištìní.
Od Anatolia

Pán Jeíš se narodil ze svaté Panny, a osvíceno je veškerenstvo.

Pastýøi vyhrávali, tøi mágové se klanìli, andìlé zpívali, Herodes byl
znepokojen, nebo Bùh se zjevil v tìle jako Spasitel duší našich.
Pro tvé jméno, Hospodine, jsem èekal na tebe, oèekává duše má
tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.
Opakuje se pøedchozí stichira.

Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá Israel
v Hospodina.

Tvé Království, Kriste Boe, je království na všechny vìky. Vladaø-
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ství tvé nade všemi pokoleními a pokoleními. Kdy ses vtìlil z Ducha Svatého a pøijal tìlo od vdycky Panny Marie, stal ses
èlovìkem, a tvým pøíchodem nám zazáøilo svìtlo. Jsi svìtlo ze svìtla, záøe Otcova, a všechno stvoøení jsi osvítil. Vše, co dýchá, chválí
tebe – obraz slávy Otcovy. Jsoucí, jen pøede všemi vìky jsi byl, vysvitl jsi nám z Panny, Boe, smiluj se nad námi.
Nebo u Hospodina je milost a hojné je u Nìho vysvobození; On
vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.
Opakuje se pøedchozí stichira.

Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte Ho všichni lidé.

Co ti pøineseme, Kriste, e ses zjevil kvùli nám na zemi jako èlo-

vìk? Vdy kadé stvoøení pocházející od tebe vzdává ti díky: andìlé zpìv, nebesa hvìzdu, mágové dary, pastýøi údiv, zemì jeskyni,
pustina jesle; a my – Matku Pannu. Pøede všemi vìky jsoucí Boe,
smiluj se nad námi.
Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda Hospodinova
zùstává na vìky.

Co ti pøineseme, Kriste, e ses zjevil kvùli nám na zemi jako èlo-

vìk? Vdy kadé stvoøení pocházející od tebe vzdává ti díky: andìlé zpìv, nebesa hvìzdu, mágové dary, pastýøi údiv, zemì jeskyni,
pustina jesle; a my – Matku Pannu. Pøede všemi vìky jsoucí Boe,
smiluj se nad námi.
»Sláva… I nyní…« (2. hlas, v notáøi uvedena notace dle GS na transponovaný 8. hlas stichirový; zpívat pomalu)
Od Kassiana

Kdy Augustus svrchovanì vládl na zemi, v skonèilo mnohovládí

lidí.
Kdy stal ses èlovìkem z èisté Panny, v odstaveno bylo mnohoboské modláøství.
Kdy pod jediným svìtovým královstvím v byla všechna mìsta,
uvìøili pohané v ve vládu jednoho Boství.
Kdy se tedy na rozkaz císaøe v dali všichni zapsat jako jeho lid,
zapišme se my, vìrní, v do lidu zvaného dle jména Boího,

Narození Kristovo
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a je na nás napsáno v jméno vtìleného Boha našeho.
Veliká je milost tvá, v Pane, sláva tobì. ¯
Vchod s evangeliem
Svìtlo tiché
Knìz øíká prokimen dne. Pokud je pátek veèer, pak se bere velký
prokimen: „Kdo je Bùh veliký, jako Bùh náš…“ (Viz té str. 42)
Plná verze velkého prokimenu:

¯

Kdo je Bùh veliký jako Bùh náš? y Ty jsi Bùh, jen èiníš divy.

Sílu svou zvìstoval jsi mezi národy; paí vztaenou vysvobodil jsi lid svùj.
2. verš: Øekl jsem: Nyní zaèínám chápat, e to, co se pøihodilo, uèinila pravice Nejvyššího.
3. verš: Pamatoval jsem na skutky Hospodinovy. Budu pøipomínati
sobì všechny divy tvé od poèátku.
1. verš:

PAREMIJE
Knìz: Velemoudrost.
almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!
Takto pøed kadou paremijí.
Královská brána zùstává pøi ètení paremijí uzavøena (lidé usedají).
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1.) (Genesis 1,1–13)
A podobnì i další paremije:
2.) Ètení z knihy Numeri (Num 24,2—3 5—9 17pol.—18)
3.) Ètení z knihy proroctví Micheáše („Ve dnech onìch pravil Hospodin…“ Mich 4,6—7; 5,2—4)

T

Nyní se zpívá tropar (6. hlas) (sviným tempem):
Otevírá se královská brána (vìøící vstanou).

ajemnì v jeskyni ses narodil, v ale nebesa o tobì všem vypráví,
jejich ústy je hvìzda, v oznamující tebe.

• Mudrce za tebou pøivede, v s vírou se ti pokloní,
s nimi smiluj se nad námi, v Spasiteli. ¯
almista – 1. verš (z almu 86.):

Zaloen jest národ Boí na horách svatých, miluje Hospodin bránu
sionskou nade všechna sídla Jákobova. Pøeslavné vìci øíkají se o tobì, mìsto Boí. Pøipomenu Egypt a Babylon tìm, kteøí mne poznali.
„Mudrce za tebou pøivede…“ (Rychleji zpívat)
2. verš:

A hle, cizinci a ti z Týru a lidé ethiopští, i tito jsou tu zrozeni. Sion

nazvou lidé matkou, a tam se narodí Èlovìk ten. Samotný Nejvyšší
jej zaloil.
„Mudrce za tebou pøivede…“ (Rychleji zpívat)
3. verš:

Praví Hospodin v seznamu národù a vládcù – i tito v nìm byli.
Nebo v tobì mají pøíbytek všichni, kdo se veselí.
„Mudrce za tebou pøivede…“ (Rychleji zpívat)

»Sláva…«
„Mudrce za tebou pøivede…“ (Pravý sbor. Rychleji zpívat)

»I nyní…«
„Mudrce za tebou pøivede…“ (Levý sbor. Rychleji zpívat)
A pak celý tropar: „Tajemnì v jeskyni ses narodil…“
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Ètou se další paremije. Zavírá se královská brána (vìøící usednou).
4.) Z proroctví Isaiášova ètení („Tak praví Hospodin…“ Isaiáš
11,1—10)
5.) Z proroctví Jeremiášova ètení (Jerem – Baruch 3,36–38 4,1—4)
6.) Z proroctví Danielova ètení („Pravil Daniel Nabuchodonosorovi…“ Dan 2,31—45)

V

Pak další tropar (6. hlas) (sviným tempem):
Otevírá se královská brána (vìøící vstanou).

ysvitl jsi z Panny, Kriste, v duchovní Slunce spravedlnosti,
a hvìzda tì ukázala v jeskyni, v je pøijala Nepojmutelného.

• Mudrce pøivedl jsi, v aby se ti poklonili,

s nimi tì velebíme: v ivotodárce, sláva tobì!

¯

almista – 1. verš (alm 92.):

Hospodin kraluje, odìn jest velikolepostí. Oblékl se Hospodin v sílu

a pøepásal se, nebo upevnil vesmír, který se nepohne. Pøipraven
jest trùn tvùj pøede všemi èasy, od vìènosti jsi ty.
„Mudrce pøivedl jsi, aby se ti poklonili…“ (Rychleji zpívat)
2. verš:

Pozdvihují se øeky, Hospodine, pozdvihují øeky hlasy své; vzpínají
vysoko proudy vod vlny své, s hlukem se pohybují vodstva mnohá.
„Mudrce pøivedl jsi, aby se ti poklonili…“ (Rychleji zpívat)
3. verš:

Avšak nad sílu vln moøských mnohem silnìjší jest Hospodin na výsostech. Svìdectví tvá jsou velmi jistá. Domu tvému svatost náleí,
Hospodine, po všechny dny.
„Mudrce pøivedl jsi, aby se ti poklonili…“ (Rychleji zpívat)

»Sláva…«
„Mudrce pøivedl jsi, aby se ti poklonili…“ (Rychleji zpívat)

»I nyní…«
„Mudrce pøivedl jsi, aby se ti poklonili…“ (Rychleji zpívat)
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„Vysvitl jsi z Panny…“
Pokraèuje se ve ètení paremijí. Zavírá se královská brána (vìøící usednou).
7.) Z proroctví Isaiášova ètení (Isai 9,6—8)
8.) Z proroctví Isaiášova ètení („Mluvil Hospodin k Achazovi,
øka…“ Isai 7,10—16 pol. 8,1—4 8—10) a:

S námi jest Bùh, pochopte národové… (Viz velké poveèeøí.)
Malá ektenie
Otevírá se královská brána.
Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se…
Nebo svatý jsi Boe náš…
Pøechází se z veèerní do liturgie: Trojsvatá píseò

almista – prokimen (1. hlas; alm 2.):
Hospodin pravil ke mnì: „Syn mùj jsi ty, y já jsem tì dnes zrodil.“
ádej mne, a dám ti národy za dìdictví tvé, dravu tvou a na konec
zemì. ¯
Apoštol: Ètení z listu sv. apoštola Pavla k idùm. (id 1,1—12)

Alleluja (5. hlas,  109.):
1. verš: Øekl Hospodin Pánu mému: Seï po pravici mé, dokud nepoloím nepøátele tvé za podnoí nohou tvých.
2. verš: ezlo moci sešle ti Hospodin ze Sionu, a panuj uprostøed nepøátel svých.
3. verš: „Z lùna pøed jitøenkou zrodil jsem tebe.“ Pøisáhl Hospodin
a nebude toho eleti.
Evangelium: Luk 2,1—20
Po pøeètení se mùe zavøít královská brána ikonostasu.
Øadové ètení: prokimen, apoštol a evangelium se v pøedveèer Narození
Kristova a Zjevení Pánì neètou.
Pokraèuje se v liturgii sv. Basila s tìmito zmìnami:
Místo „Jest vpravdì dùstojno“ se jako obvykle pøi liturgii sv. Basila zpívá:
„Všechno stvoøení, andìlský sbor…“
Píseò ke svatému pøijímání: „Chvalte Hospodina s nebes“ (tj. „Chvalte
Hospodina stvoøení nebeská…“ – nedìlní k pøijímání z 1. hlasu
( 148.)
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Po sváteèním propuštìní – velebení svátku (uprostøed chrámu pøed svátkovou ikonou postaví pøisluhující rozatou pøenosnou svíci, okolo ní stojí
duchovní s vìøícími a zpívají tropar Narození, pak »Sláva… I nyní…«
a kondak Narození Kristovu; tropar a kondak viz následující liturgie
v den svátku.)
Na trapeze mono olej a víno.
Všenoèní bdìní zaèíná velkým poveèeøím (se zpìvem: „S námi
Bùh“). Místo obvyklých troparù („Osvì oèi mé…“) se zpívá tropar svátku;
místo „Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi…“ se zpívá kondak
svátku. Po velkém slavosloví se koná litije. Poveèeøí se koná, a u pøipadne svátek na kterýkoliv den v týdnu.
Pokud pøedveèer svátku Narození Kristova pøipadne na sobotu èi
nedìli: pùst není; královské hodiny se ètou u v pátek (liturgie se v takový pátek nekoná; ale veèerní konáme jako obvykle); v den pøedveèeru sváku se slouí liturgie sv. Jana Zlatoústého (dopoledne jako obvykle); po
liturgii je povolen chléb a trochu vína; v 6. hodinu dne (tj. poledne) se u
slouí veèerní; je-li to sobota veèer, pak zpíváme „Blaený mu“ (a celou
kathismu – v monastýrech); je-li to v nedìli veèer, pak 1. antifonu; dále
po „Hospodine, k tobì volám“ stichiry na 8 sváteèní; vchod s evangeliem;
prokimen dne v týdnu; ètení sváteèních paremijí; po nich malá ektenie
a pak hned prokimen 1. hlasu: „Hospodin pravil ke mnì: Syn mùj jsi
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ty…“ (viz výše, jako pøi liturgii po trojsvaté písni); poté apoštol, alleluja
a evangelium jako pøi liturgii (viz výše); pak vroucí ektenie „Rceme všichni…“; po ní „Dej, Hospodine, abychom veèer tento…“; následuje prosebná ektenie „Vykonejme veèerní modlitbu naši…“; po jejím ohlasu diákon:
„Velemoudrost!“ Vìøící: „Poehnej.“ A na to se ukonèuje veèerní jako obvykle. Po propuštìní se staví doprostøed chrámu svíce a zpívá se jako po
liturgii (viz výše).
Pokud se slouí v pøedveèer svátku jen velká veèerní bohosluba
(nekoná se liturgie sv. Basila) a neslouí se poveèeøí s litijí, navrhuje se
upravit typikon a doplnit sváteèní øád veèerní bohosluby takto: pøenést
litiji z poveèeøí do veèerní a zaøadit ji na její obvyklé místo (tj. litijní stichiry po prosebné ektenii); pak pøipojit i stichiry na stichovnì a po nich
pokraèovat jako pøi bìné velké veèerní (po Otèenáši zpívat sváteèní tropar tøikrát a pøi tom ehnat chleby, olej a víno).

Litijní stichiry a stichiry na stichovnì
pro pøedveèer svátku Narození Kristova
Litije se v pøedveèer svátku koná na velkém poveèeøí (po slavosloví).
Pokud je pøedveèer Narození v sobotu nebo nedìli, slouí se místo
veèerní liturgie sv. Basila pouze velká veèerní (její zvláštní sváteèní postup viz výše; po uvedených stichirách a paremijích se nepøechází do liturgie, ale postupuje se dle øádu velké veèerní, tj. následuje vroucí
ektenie, „Dej, Hospodine, abychom…“, prosebná ektenie a modliba
sklánìní hlav). Mono do ní pouít z velkého poveèeøí níe uvedené litijní
stichiry a pak stichiry na stichovnì.

N

Litije

ebe i zemì a se dnes veselí dle slov proroka. Andìlé i lidé a duchovnì slaví svátek, nebo Bùh, který se narodil z Panny, v tìle
se zjevuje tìm, co byli ve tmì a sedìli ve stínu. Chlév a jesle Ho
pøijaly, pastýøi rozhlašují zázrak, vìštci z východu nesou do Betléma dary. My pak nehodnými ústy neseme mu chválu podobni andìlùm: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj!“ Nebo pøišlo
Oèekávání národù, pøišlo a vysvobodilo nás z otroctví nepøítele.

Nebe i zemì spojily se dnes pøi narození Kristovì. Dnes pøišel Bùh

na zemi a èlovìk vystoupil na nebesa. Dnes se stává jenom kvùli
èlovìku viditelným tìlesnì ten, který je dle své podstaty Neviditelný. Proto i my chválu vzdejme a jemu zapìjme: „Sláva na výsostech
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Bohu a na zemi pokoj, který jí daroval tvùj pøíchod! Spasiteli náš,
sláva tobì!“

„Sláva na výsostech Bohu,“ bylo slyšet dnes v Betlémì od beztìlesných, „jemu se zalíbilo, aby sestoupil pokoj na zemi.“ Nyní je lùno
Panny prostrannìjší ne nebesa, nebo zazáøilo svìtlo zatemnìlým
a povýšilo poníené, kteøí podobni andìlùm zpívají: „Sláva na výsostech Bohu!“
Vidìv Jeíš èlovìka stvoøeného dle jeho obrazu a podoby, jak hyne
kvùli pøestoupení Boího pøíkazu, nachýlil nebesa, sestoupil a usadil se, ani by se zmìnil, v lùnì Panny, aby v nìm obnovil zahynulého Adama, volajícího: „Sláva tvému zjevení, Vysvoboditeli mùj
a Boe!“
»Sláva… « (5. hlas) Od Jana Monacha èili ct. Jana Damašského:

Vìštci, perští králové, kdy zøetelnì poznali, e se narodil na zemi

král nebes, jasnou hvìzdou vedeni, došli do Betléma, pøinesli vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu; padli pøed ním a klanìli se, nebo
vidìli ve chlévì leet jako robátko Toho, jen nemá vìku.
»I nyní… « (6. hlas) Od patriarchy Germana:

Jásají na nebi všichni andìlé, radují se lidé a plesá všechno tvorstvo v tento den, nebo se v Betlémì narodil Pán a Spasitel; tím
skonèil veškerý modláøský klam a Kristus panuje na vìky!
Na stichovnì

V

Stichira – 2. hlas (od patr. Germana):

eliký a pøeslavný zázrak stal se dnes – Panna rodí a lùno zùstává bez úhony. Slovo se stává tìlem, od Otce se však neoddìluje.
Andìlé s pastýøi to oslavují a my s nimi zvolejme: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj!“
Stichira – 3. hlas:

Z lùna pøed jitøenkou zrodil jsem tebe, pøisáhl Hospodin a nebude
toho eleti. ( 109.)

Dnes Panna rodí Stvoøitele všeho, jeskynì se stává rájem a hvìzda
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ukazuje Krista, Slunce pro ty, kteøí prodlévají v temnotì. Vìštci, vírou osvíceni, s dary se klanìjí a pastýøi spatøili zázrak – vidìli andìle zpívat a hlásat: „Sláva na výsostech Bohu!“
Øekl Hospodin Pánu mému: Seï po pravici mé! ( 109.)
(Hlas tý. Od Anatolia.)

Kdy se Pán Jeíš narodil v judském Betlémì, pøišli od východu
vìštci, poklonili se Bohu, který se stal èlovìkem, otevøeli své pokladnice a vìnovali mu vzácné dary: ryzí zlato jako Králi vìkù, kadidlo jako Bohu všech a myrhu jako tøi dny mrtvému,
Nesmrtelnému. Pojïte, všichni národové, a pokloòme se tomu, jen
se narodil, aby spasil duše naše!
»Sláva… « (4. hlas) Od Jana Monacha èili ct. Jana Damašského:

Vesel se, Jeruzaléme, oslavujte svátek všichni, kdo milujete Sion.

Dnes byla rozvázána dávná pouta odsouzení Adamova. Ráj se nám
otevøel, had byl zneškodnìn, nebo enu, kterou jako první svedl,
nyní vidí, jak se stala matkou Tvùrce. Ó, hlubino hojnosti, moudrosti a prozøetelnosti Boí! ena, je kdysi jakoto Eva pøinesla
smrt kadému tìlu, kdy stala se nádobou høíchu, nyní jakoto Bohorodice, stává se poèátkem spásy celému svìtu. Vdy rodí se z ní
dìátko, nejvýš dokonalý Bùh a zrozením svým zpeèeuje panenství. Ten, jen rozvazuje pouta høíchu plenkami, léèí Eviny porodní
bolesti tím, e sám se rodí jako dítì. A tedy jásá všechno tvorstvo
a tanèí: „Kristus je pøišel obnovit a spasit duše naše!“
»I nyní…«

Ve chlévì ses usídlil, Kriste, Boe, jesle tì pøijaly, pastýøi s vìštci se

tam klanìli. Právì tady se naplnila slova prorokù a zástupy andìlù
se divily, volajíce a pravíce: „Sláva tvému sestoupení jediný
Lidumile!“
Nyní proupouštíš…
Trojsvatá píseò a po Otèenáš

Po Otèenáši tropar svátku:
„Narozením tvým…“ (Tøikrát) (Viz v liturgii, str. 39)

Narození Kristovo

Pokud bylo ehnání chlebù, tak:
Budi jméno Hospodinovo blahoslaveno… (Tøikrát)
Závìr veèerní
Poznámky:
Pøipadne-li svátek Narození Krista na jiné dny ne na nedìli nebo
na pondìlí, koná se v pøedveèer svátku veèerní spojená s liturgií sv.
Basila Velikého. Je-li však pøedveèer svátku v sobotu èi nedìli, koná
se v pøedveèer jen velká veèerní a liturgie sv. Basila v den svátku
ráno.
Pøipadne-li Narození Krista na støedu nebo pátek, je dovoleno svìtským lidem jísti v ty dny maso, monachùm vejce a sýr. Toto dovolení
platí pro všechny dny od Narození Krista a do svatého Bohozjevení.
Proto se také v toto období nekonají hluboké poklony – a to ani
v chrámì ani v keliích.
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V den svátku – ráno na liturgii
K tomu tyto dodatky a vsuvky:

1. antifona (z almu 110./111.):

¯

Vyznávati se budu tobì, Hospodine, celým srdcem svým, v zvìstovati
budu všechny divy tvé.
Na pøímluvy Bohorodice, v Spasiteli, spasi nás.

Na radách lidí upøímných a ve shromádìní spravedlivcù. v Veliká
jsou díla Hospodinova!
Na pøímluvy Bohorodice, v Spasiteli, spasi nás.

Nade vše po nich lidé touí, v ve všem projevuje se pøání jeho.
Na pøímluvy Bohorodice, v Spasiteli, spasi nás.

Chválené a velkolepé je dílo jeho, v a spravedlnost jeho trvá na vìky
vìkùv.
Na pøímluvy Bohorodice, v Spasiteli, spasi nás.

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

2. antifona (z almu 111./112.):

¯

Blahoslaven mu, jen se bojí Hospodina v a veškerou silou zamiloval
si pøikázání jeho.
Synu Boí, jen ses narodil z Panny, spasi nás, v zpívající tobì: alleluja.

Mocné bude na zemi potomstvo jeho, v rodu upøímných se dostane
poehnání.
Synu Boí, jen ses narodil z Panny, spasi nás, v zpívající tobì: alleluja.

Sláva i bohatství spoèinou v domì jeho v a spravedlnost jeho pøetrvá
na vìky vìkùv.
Synu Boí, jen ses narodil z Panny, spasi nás, v zpívající tobì: alleluja.
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39

Upøímným zazáøilo ve tmì svìtlo, v Bùh je milostivý, slitovný a spravedlivý.
Synu Boí, jen ses narodil z Panny, spasi nás, v zpívající tobì: alleluja.

»Sláva…« v »I nyní…«
„Jednorozený Synu…“

¯

3. antifona (pøi vchodu s evangeliem) (z almu 109./110):
Stíšek: Øekl Hospodin Pánu mému: Seï po pravici mé!

Tropar svátku Narození Pánì (4. hlas):

Narozením tvým, Kriste Boe náš, v vzešlo svìtu svìtlo poznání,
nebo v nìm ti, kteøí hvìzdám slouili, v hvìzdou nauèeni byli
klanìti se tobì, Slunci spravedlnosti, v a znáti tebe, Východ z výsosti.
Pane, sláva tobì! ¯
Stíšek: Dokud nepoloím nepøátele tvé za podnoí nohou tvých.

„Narozením tvým, Kriste Boe náš…“ (Tropar)
Stíšek: ezlo moci sešle ti Hospodin ze Sionu; panuj uprostøed nepøátel

svých.

„Narozením tvým, Kriste Boe náš…“ (Tropar)
Stíšek: Pøipadne ti vláda ve dni moci tvé v záøi svatých tvých.

„Narozením tvým, Kriste Boe náš…“ (Tropar)
Vchod
Knìz pøi vchodu: Z lùna pøed jitøenkou zrodil jsem tebe, pøisáhl Hospodin
a nebude toho eleti, ty jsi knìz navìky podle øádu Melchisedechova.

Tropar svátku Narození Pánì
(Zpívat co nejhlasitìji a pomalu. 4. hlas):

„Narozením tvým, Kriste Boe náš…“ (Tropar Narození Kristovu)
»Sláva… I nyní…«
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Kondak svátku Narození Pánì (Zpívat hlasitì a pomalu. 3. hlas):

Panna dnes Nadpøirozeného rodí v a zemì skýtá Nedostupnému

jeskyni.
Andìlé s pastýøi Ho oslavují v a mudrci vedeni hvìzdou putují,
nebo se pro nás narodilo v Dìátko malé, pøedvìèný Bùh. ¯
Knìz: Nebo svatý jsi…
„Kteøíkoli v Krista pokøtìni jste…“ (Místo trojsvaté písnì)

Prokimen (8. hlas): ¯
Všechna zemì, klanìj se pøed tebou a prozpìvuj tobì; y a opìvá jméno
tvé, Nejvyšší!
Veršík: Jásejte Hospodinu, lidé po celé zemi! Opìvujte jméno Jeho,
vzdávejte mu slávu chválou Jeho!
Apoštol: Galat 4,4—7

Alleluja (1. hlas.  18.):
1. verš: Nebesa vypravují slávu Boí a díla rukou jeho hlásá obloha.
2. verš: Ode dne ke dni plyne slovo, noc noci pøedává vìdìní.
Evangelium: Mat 2,1—12
Místo „Jest vpravdì dùstojno“ se zpívá irmos 9. písnì kánonu (a do
opuštìní svátku):

Velebi, duše moje, nad nebeské zástupy ctìnìjší a slavnìjší Pannu
pøeèistou, Bohorodici.
Tajemství podivuhodné a pøeslavné vidím: místo nebe jeskyni, místo
cherubínského trùnu Pannu; jesle jsou místem, v nìm leí nekoneèný
Kristus Bùh, jeho opìvujeme a velebíme. ¯
Ke svatému pøijímání ( 110,9):
Vysvobození seslal Hospodin lidu svému. Alleluja! (Tøikrát)

¯

Poté se zpívají koledy („Narodil se Kristus Pán…“ a další).
Viz G.S. 416/351 a jiné 442/368
Pokud je nedìle nebo pondìlí a slouí se dopolední liturgie sv. Basila, pak
se místo „Jest vpravdì dùstojno“ zpívá hymnus „Všechno stvoøení“.
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Sbor pøesvaté Bohorodice
Velká veèerní
„Blaený mu“ se nezpívá (leè v sobotu veèer)

Stichiry po „Hospodine k tobì volám“
Stichiry jako vèera (tj. sváteèní stichiry na 6; hlas 2.)

»Sláva…« »I nyní…« (6. hlas, zpívat pomalu)

Sláva na výsostech Bohu v a na zemi pokoj!

¯
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Dnes pøijímá Betlém toho, v jen od vìènosti sedí na trùnu s Otcem,
dnes andìlé opìvují jako Boha v právì narozené dìátko:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, v lidem dobrá vùle!“
Vchod s kadilem. Svìtlo tiché.
Velký prokimen (7. hlas,  76.):

¯

Kdo jest Bùh veliký, jako Bùh náš? y Ty jsi Bùh, jen èiníš divy.

Sílu svou zvìstoval jsi mezi národy; paí vztaenou vysvobodil jsi lid svùj.
2. verš: Øekl jsem: Nyní zaèínám chápat, e to, co se pøihodilo, uèinila pravice Nejvyššího.
3. verš: Pamatoval jsem na skutky Hospodinovy. Budu pøipomínati
sobì všechny divy tvé od poèátku.

1. verš:

(Je-li sobota, pak obvyklý prokimen: „Hospodin kraluje…“)

N

Na stichovnì (8. hlas):

eslýchané tajemství bylo uchystáno na dnešní den. Obnovuje se
lidská pøirozenost a Bùh se stává èlovìkem. Èím byl, tím zùstává, a èím nebyl, to pøijal; neutrpìv ádné smíšení ani rozdìlení.
Z lùna pøed jitøenkou zrodil jsem tebe, pøisáhl Hospodin a nebude
toho eleti. ( 109.)

Pane, Betlém jsi navšívil a v jeskyni ses usídlil. Ty, jen máš nebe
za svùj trùn, poloil ses do jeslí. Ty, jeho obklopují voje andìlské,
k pastýøùm jsi sestoupil, abys naše pokolení spasil jako milosrdný;
sláva tobì!
Øekl Hospodin Pánu mému: Seï po pravici mé. ( 109.)

Jak vylíèím veliké tajemství? Beztìlesný se vtìluje; Slovo se zhmotòuje; Neviditelný se zviditelòuje; Nedotknutelného je mono se dotknout; Bezpoèáteèný byl poèat. Syn Boí se stává synem èlovìka.
Jeíš Kristus, vèera i dnes, tý i na vìky.
»Sláva… I nyní…«

Do Betléma se shromádili pastýøové zvìstovat pravého Pastýøe,

Sbor pøesvaté Bohorodice
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trùnícího na cherubínech a leícího v jeslích, pøijavšího kvùli
nám podobu dítìte.
Pane, sláva tobì!
Nyní propouštíš

Tropary po Otèenáši:
„Narozením tvým…“
(Tropar svátku; str. 39)
Tropar Bohorodici (4. hlas):

Pøeèistá Matko Boí,

Bohorodice! Sbor tvùj
posvátný okrášlen jest
ozdobami rozliènými.
Dary ti pøináší mnoho lidí ze svìta. Pouta høíchù našich roztrhni
milostí svou a zachraò, Paní, duše naše. ¯
(Další tropar; 4. hlas; z øeckých textù)

V náruèí jsi nosila jako dítì toho, jen nade všemi vládne. Kdy od
tebe pøijal tìlo, èistá Panno, ukázala ses Dárkyní radosti. Proto
všechno tvorstvo opìvuje dnes radostnì rození tvé, nad ním se
chvìjeme, Bohorodice, nebo ty jsi porodila pramen nesmrtelnosti
celému svìtu. ¯
Propuštìní sváteèní (s otevøenou královskou bránou)

Liturgie
(Blahoslavenství a sluba jako nedìli s tìmito zmìnami:)
Pøi malém vchodu:

Pojïte, pokloòme se v a padnìme pøed Kristem.

Synu Boí, jen ses narodil z Panny, spasi nás, v zpívající tobì:
Alleluja, alleluja, v alleluja. ¯
(Takto se zpívá „Pojïte, pokloòme se…“ a do opuštìní svátku)
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Zpívání troparù po malém vchodu (voskresný nedìlní tropar nezpívat, není-li nedìle):
„Narozením tvým, Kriste…“ (Str. 39) »Sláva…«
„Zvìstuj, svatý Josefe…“ (Je-li nedìle po Narození)
Není-li nedìle po Narození, mono zpívat tropar Sboru: „Pøeèistá Matko
Boí, Bohorodice! Sbor tvùj posvátný…“ (Viz veèerní.) Podle obvyklých typikonù se však tropar Sboru na liturgii vynechává.)
»I nyní…«

Kondak Sboru pøesv. Bohorodice (6. hlas – stichirový)

Ten, jen se pøed jitøenkou v rodí z Otce bez matky,

ukázal se dnes v lidském tìle na zemi, v kdy se bez otce narodil
z tebe, Bohorodice.
A hvìzda tedy mágùm zvìstuje v to, co andìlé s pastýøi opìvují,
neposkvrnìný porod tvùj, v blahodatí obdaøená Panno. ¯
Prokimeny dva:
První – píseò Bohorodice (Luk 1,46—48) (3. hlas):

¯

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.
Druhý:

Podivuhodný je Bùh
ve svatých svých, y
Bùh Israele.
Verš: V chrámech dobroøeète Bohu, jen jest
Hospodinem od poèátkù Israele.
Ke svatému pøijímání: jako vèera
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Svatého apoštola Štìpána, prvomuèedníka a archidiákona
(+34). Ctihodného našeho otce a vyznavaèe Theodora
Popsaného (+840) a jeho bratra Theofana, tvùrce kánonù.

Na veèerní

Š

Na „Hospodine, k tobì volám…“ stichiry na 6; apoštolu (4. hlas):

tìpáne, poèátku i chloubo muèedníkù – blahodatí Ducha osvítiv
své myšlení, jevil ses vzezøením jako andìl, ozaøující tìla vnitøním svìtlem a ukazující duchovní záøi tìm, co tì vidìli; pro ni jsi
obdrel schopnost zøení Svìtla, kdy se ti slavnì otevøela nebesa.

Házené kameny se ti staly stupni a ebøíkem k výstupu do nebe.

Kdy jsi na nì vstupoval, vidìl jsi Pána státi po pravici Otce, který
ti ivotadárnou pravicí podával vìnec stejného jména jako nosíš ty.
V Jeho blízkosti stojíš jako pevný vítìz a pøední trpitel.

Znamením a zázraky se skvoucí, posvìcený Štìpáne, svými dogmaty jsi umlèel shromádìní nespravedlivých. Kdy tì zabíjeli a kamení házeli, modlil ses za vrahy, aby jim odpuštìno bylo,
a napodoboval tím slova Spasitele, do jeho rukou jsi odevzdal
ducha svého.
Ke ctihodným (hlas tý):

Ctihodný Kristùv spravedlivèe! Ke krutým ranám bití pøibyly rány

vyhnanství od toho, který neprávem sedìl na trùnì práva, tìce porušoval zákony víry a odstranil nejèistší obraz Krista. Hanobitele
svatých ikon jsi Boskou blahodatí zahanbil ty, jen ses Kristu zalíbil.

Bohomluvný otèe Theodore! Ani aláø ani stísnìní ani tma bez
svìtla ani rány ani bití ani tìká nemoc, nesnesitelná vazba a nedostatek potravy, nemohly tì odlouèit od lásky k Bohu, ale bez zmìny
smýšlení jsi vše pøetrpìl, neb jsi odmìnu za svou námahu pøedvidìl.
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Spravedlivý zakladatel askeze a duchovního zápasu daroval ti úle-

vu za souení, sladkost za bol, osvícení místo tmy. Nápisem na své
tváøi zapsal ses, podivuhodný, do knihy ivota a zaøadil ses na výsostech do církve prvorozencù a pøešel jsi pøeradostnì ke slavnosti
andìlù.
»Sláva… « (2. hlas)

Jako veleskvoucí koruna zhotovená nikoliv z drahého kamení je

pøinášen vìnec vykvetlý z vlastní krve Králi a Vladaøi všech, který
se narodil na zemi. Ó, pøijïte tedy, obdivovatelé muèednictví!, vezmìte kvìty písní a ovijme si hlavy a pøi zpìvu písní rceme: „Prvomuèedníku, osvítiv svou duši moudrostí a blahodatí, vypros nás
u Krista Boha pokoj a milost velikou!“
»I nyní…« (2. hlas)

Veliký a pøeslavný zázrak dìje se dnes – Panna rodí a lùno zùstává

bez porušení. Slovo se stává tìlem, od Otce se však neoddìluje, andìlé s pastýøi to oslavují a my s nimi zvolejme: „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj!“
Vchod není. Prokimen dne

Na stichovnì

O

Stichira, 1. hlas

pìvujme Pána zazáøivšího z Otce pøed všemi vìky, jsoucího zároveò jako Syn stále v náruèí Otcovì, v posledku pak sedícího
na rukou matky jako na trùnì a nyní uctívaného od andìlù,
pastýøù a mudrcù.
Z lùna pøed jitøenkou zrodil jsem tebe.

V Betlémì se shromádivší vìøící, uvidí Stvoøitele všech, v jeslích

leícího a pøijímajícího ze zemì chaldejské pøinesený vzácný dar
trojitý – jako králi a Bohu a èlovìku, jen byl kvùli nám tøi dny
nebotíkem.
Øekl Hospodin Pánu mému, usedni po pravici mé.

Svatého apoštola Štìpána
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Z Panny ses narodil v jeskyni a voje andìlské stály kolem a provolávaly: „Sláva na výsostech tobì, Boe, narozenému v podobì sluebníka a obnovujícímu svìt v lùnì Panny a Matky, mue nepoznavší!
»Sláva… « (6. hlas) Od Anatolia:

Apoštole Štìpáne, okraso trpitelù, oporo vìrných a slávo spravedlivých! Stal ses prvním z muèedníkù i prvním z diakonù. Stoje pøed
trùnem Krista, Krále všech, vypros tìm, kteøí slaví tvou ctihodnou
památku, aby se stali hodnými oèištìní od pokleskù a království
nebeského!
»I nyní… « (6. hlas)

Jásají na nebi všichni andìlé, radují se lidé a plesá všechno tvorstvo dnes, protoe se v Betlémì narodil Pán, Spasitel; tím skonèil
veškerý modláøský klam a Kristus panuje na vìky.
Nyní propouštíš

Tropary po Otèenáši
Tropar svatému Štìpánu (4. hlas):

Dobrý boj jsi bojoval, v prvomuèedníku Kristùv a apoštole,
a usvìdèil jsi své muèitele v z bezbonosti,
byv kamenováním zabíjen rukama bezboníkù, v pøijal jsi vìnec
z pravice Boí shùry,
a k Bohu jsi volal v úpìní: v Pane, nepokládej jim toho za høích!

¯
»Sláva…«
Tropar ctihodnému – vyznavaèi (8. hlas):

Pìstiteli pravoslaví, v uèiteli zbonosti a èistoty,
svícne svìta a Bohem prodchnutá ozdobo mnišstva, v moudrý Theodore, jen jsi svým uèením všecko osvítil,
ó duchovní harfo, v pros Krista Boha, aby spasil duše naše. ¯
„I nyní…“
Narozením tvým, Kriste… (Tropar svátku; str. 39)
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27. prosince

Liturgie
(Sluba jako v bìnou nedìli s tìmito zmìnami:)
Pøi zpívání troparù po malém vchodu voskresný (nedìlní) tropar, není-li nedìle, nebrat. Nejprve sváteèní „Pojïte, pokloòme se“:

Pojïte, pokloòme se v a padnìme pøed Kristem.
Synu Boí, jen ses narodil z Panny, spasi nás, v zpívající tobì:
Alleluja, alleluja, v alleluja. ¯
A tropar svátku: „Narozením tvým, Kriste…“ (Str. 39)
»Sláva…«

A tropar sv. Štìpánu (4. hlas):

¯

Dobrý boj jsi bojoval, v prvomuèedníku Kristùv a apoštole,
a usvìdèil jsi své muèitele v z bezbonosti,
byv kamenováním zabíjen rukama bezboníkù, v pøijal jsi vìnec z pravice Boí shùry,
a k Bohu jsi volal v úpìní: v „Pane, nepokládej jim toho za høích!“
»I nyní…«

Kondak tøetího dne svátku Narození Pánì (3. hlas)

¯

Vèera k nám tìlesnì pøišel Vládce, v dnes z tìla odchází sluebník,

vèera se tìlesnì narodil Kralující v dnes je
kamením ubíjen slouící,
tak skonává prvomuèedník, v boský Štìpán.
Prokimeny dva:
1.) jako v den svátku („Všechna zemì…“ str. 40)
2.) prokimen apoštolu (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.
Alleluja jako v den svátku
Ke svatému pøijímání jako v den svátku, a pak je
mono zpívat píseò viz G.S. 450/377.
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Sváteèní období po Narození Kristovu
Na veèerní po »I nyní…« tropar svátku (Narozením tvým…)
Na liturgii se pøi malém vchodu zpívá sváteèní „Pojïte, pokloòme se…“
(viz str. 43). Není-li nedìle, pak se jako první zpívá tropar svátku a nakonec po »I nyní…« kondak svátku (viz str. 40). Místo „Jest vpravdì dùstojno“ se po celé posváteèní období zpívá sváteèní „Velebi, duše moje“
(str. 40). Ke svatému pøijímání se zpívá jako v den svátku a koledy.

28. prosince
Dva tisíce svatých muèedníkù upálených v Nikomedii
Tropar muèedníkùm (2. hlas)

Blahoslavená je zemì, napojená vaší krví, v trpitelé, muèedníci Pánì,
a svaté jsou pøíbytky, v které pøijaly vaše tìla.
V zápase jste zvítìzili nad nepøítelem v a Krista jste stateènì hlásali.
Prosíme vás: „Pøimlouvejte se u nìho, Dobrotivého, v aby spaseny byly
duše naše.“ ¯
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26.—31. prosince
Posváteèní období
Sluba jen z mineje (není-li však nedìle); na liturgii jsou blahoslavenství.

Kondak posváteèní doby svátku Narození Krista (3. hlas)

Dnes je boský David naplnìn veselím, v Josef s Jakubem chválu pøinášejí,
nebo se radují, e pøijali korunu v kvùli svému rodu spoleènému
s Kristem.
Opìvají Toho, jen se na zemi v nevypravitelnì narodil,
a volají: „Spasi ty, kdo uctívají tebe, v Pane Slitovný.“ ¯

31. ledna
Opuštìní svátku
Slouí se celá sváteèní sluba (kromì vchodu, paremijí, litije, polyjeleje
a sváteèního ètení). Na liturgii nejsou sváteèní antifony; ètení øadové.
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Nedìle po Narození Pánì
Velká veèerní
„Blaený mu“ se zpívá (protoe je pøedveèer nedìle)
Stichiry na „Hospodine k tobì volám“: 3 nedìlní, 4 sváteèní
k Narození Kristovu (str. 27) a 3 svatým

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«

O

Svatým (1. hlas)

slavujme všichni bohootce, krále Davida, nebo z nìho vzešlo
ezlo, Panna, a z Ní se zaskvìl kvìt, Kristus, jen Adama a Evu
z porušení vyvedl jako milosrdný.

Prorocké pøedpovìdi zjevnì naplnìné jasnì vidìl ve stáøí Josef
Snoubenec, zasnoubení vpravdì podivuhodné pøijal dle zjevení andìlù provolávajících slávu Bohu, jen seslal na zemi pokoj.

Všichni pochvalme bratra Boího, který byl pravým biskupem,

skvoucím se pevnou stateèností pøi muèení. Na jeho pøímluvy
Jeíši, Boe náš, v jeskyni v plénkách zavinutý, spasi všechny,
kteøí tì opìvují.
»Sláva… « (6. hlas)

Konáme památku zboných v Davida i Jakuba;

krále proroka, v i apoštola, prvého episkopa.
Jimi ponauèeni v vysvobozeni jsme od klamu.
Krista z Panny zazáøivšího a vtìleného v oslavujeme,
aby spasil v duše naše.
»I nyní…«
Dogmatik z oktoichu dle panujícího hlasu.
Vchod. Svìtlo tiché
Prokimen dne

Litije
Dle 25. prosince (str. 34)
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Nedìle po Narození Pánì

Na stichovnì
Nedìlní stichiry z oktoichu dle hlasu

»Sláva… « (6. hlas)

Narození tvé stalo se posvátnou památkou, mocí královskou a veselím; je naší chloubou a díky nìmu øíkáme: Otèe náš, jen jsi na nebesích, posvì se jméno tvé, Lidumile.
»I nyní… « (6. hlas)

Neviditelná Boská pøirozenost se dnes spojuje s lidmi skrze Pan-

nu. Nezmìrná bytost je dnes v Betlémì zavinuta do plenek. Mudrce
hvìzdou dnes Bùh pøivádí, aby se poklonili. Zlatem, kadidlem
a myrhou pøedzvìstováno je tøídenní pohøbení. Kriste Boe, jen
ses z Panny vtìlil, tobì zpíváme: Spasi duše naše.
Nyní propouštíš

Tropary svátku po Otèenáši
„Narozením tvým, Kriste…“ (Dvakrát)

Z

Dále tropar nedìli po Narození (2. hlas):

vìstuj, svatý Josefe, v bohootci Davidu blahou zvìst o zázraku,
e jsi pøijal zvìstování od andìla v a byl pøítomen narození Krista z Panny,
e jsi oslavoval Boha s pastýøi v a s mudrci se klanìl Kristu.
Pros Krista Boha, v aby spasil duše naše. ¯
Není-li litije ani jitøní, navrhuje se zpívat tropary takto: tropar nedìlní
(z hlasu), »Sláva…« tropar nedìli po Narození, »I nyní…« tropar svátku
(Narozením tvým… Str. 39)

Na liturgii
Tropar nedìlní, pak svátku (Narození, str. 39) a svatých („Zvìstuj, sv. Josefe…“ viz výše veèerní); »Sláva…« kondak (viz Sbor pøesvaté Bohorodice, str. 44); »I nyní…« kondak svátku (Narození
Pánì, viz str. 40)
Prokimeny dva – hlasu (tj. nedìlní z oktoichu) a svatým:

Opuštìní svátku
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Podivuhodný jest Bùh ve svatých svých, y Bùh Israele.
Verš: Dobroøeète v chrámech Bohu, Hospodinu od poèátkù Israele.

¯
Ke svatému pøijímání:
„Chvalte Hospodina, všechna stvoøení nebeská…“ (nedìlní k pøijímání
z 1. hlasu – viz Angelár str. 56).
A druhý: „Radujte se, spravedliví, v Hospodinu, spravedlivým náleí

chvála. Alleluja.“
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