Minea svátková
Pro mìsíc prosinec (1.)
4. prosinec – Sv. muèednic Barbory a Juliány;
ctihodného Jana Damašského
5. prosinec – Ctihodného Sávy Posvìceného
6. prosinec – Svt. Mikuláše Divotvorce
9. prosinec – Poèetí pøesvaté Bohorodice
ve svaté Annì
12. prosinec – Ctihodného Spyridona Divotvorce,
episkopa trimyfuntského
Èást první – do svátkù Narození
Rozšíøená svátková minea
Obsahuje slubu pro velké a støední svátky
Hymny pro veèerní bohoslubu a svatou liturgii

Ke slávì svaté jednobytné, oivující a nerozdílné Trojice,
Otce i Syna i Svatého Ducha
Pøeklad z církevní slovanštiny
Pøekladatelská poznámka. 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. Základem pro
tento èeský pøeklad poslouilo dílo archimandrity Sávy (Nerudy), které pak
bylo dùslednì srovnáváno s církevnì-slovanskou pøedlohou a prošlo zásadním pøepracováním a doplnìním.
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. Tropary jsou
notovány na troparové nápìvy; stichiry
a kondaky jsou notovány na nápìvy stichirové (v Gorazdovì sborníku uvedeny
v rámci veèerní bohosluby).
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4. prosince
Svaté velkomuèednice Barbory a Juliány († 306)
Ctihodného našeho otce Jana Damašského († 780)
Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 6

K

(2. hlas) K svìtici:

dy nejblahoslavenìjší Juliána hledìla na krutém a hrozném
soudu na slavnou muèednici Barboru, jak snáší rány a jak je
celé její tìlo rozdrásáno rozlièným muèením, s vroucími slzami zvolala: „Lidumilné Slovo Boí, uèiò mne nyní hodnou, abych se stala
její spoleènicí!“

Svatá Barbora i Juliána mìly vpravdì shodné zboné zpùsoby.

Vstoupily do boje proti nepøíteli, svou silou ho pøemohly a staly se
hodnými, aby je oslavil Kristus Bùh. Tím, e zdolaly mor zhoubných vášní, dávají lék všem vìøícím.

Kdy byl nad tebou, veledùstojná

muèednice Barboro, vynesen rozsudek smrti, kterou jsi pro Krista
povaovala za rozkoš, plna radosti
jsi chvátala dokonèit svùj bìh. Byvši obìtována bezbonýma rukama nešlechetného otce rodného,
byla jsi tím pøinesena Bohu jako
obìtovaný nejlepší plod. Proto
nyní vpravdì jásáš v nebeské svatební síni s moudrými pannami
a vidíš záøi Krista, enicha svého.
(8. hlas) K ctihodnému:

Velemoudrý, pøeslavný otèe Jene!
Za pøispìní Svatého Ducha ozdobil jsi církev skvosty duchovních
písní. Tvé pøekrásné opìvování
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Boha zní jako zvuk harfy, pøipomínající nejlibìjší Davidovy melodie
svatosti. Hlahol tvých svatých písní, otèe, je jako harmonie
zvuèících strun a uchvacuje všechny.

Slavný otèe Jene! Opustiv hluèící

bouøi svìtskou, utekl ses k tišinì
Kristovì, kde ses vpravdì obohatil Boskými vidìními i svatými
skutky. Vìøícím z tìchto pokladù
podáváš nejcennìjší skvosty, nejblaenìjší otèe ctihodný, a sám
jsi jim záøícím pøíkladem ivota
nádherného.

Pojïte, synové zemì, a zbonì

dnes v písních opìvujme svatou
a èestnou slavnost veledùstojného Jana, nebo on se stal hodným
pøijmouti pravé osvícení svìtlem
Boím. Jak nevýslovné je, Pane,
tvé milosrdenství, skrze nì jsme
se nauèili oslavovati tebe, nejdobrotivìjšího Boha našeho!
»Sláva…« (6. hlas)

Pro Krista opustivši vlast, rodinu i jmìní, Barboro, zavrhla jsi i bez-

boného rodného otce a zamilovala sis Boha, jeho nevìstou ses stala. Za to, e jsi utrpìla pozemskou ztrátu, stokrát více jsi získala od
Pána. Jeho pros, aby spasil duše naše!
»I nyní…« Bohorodièen, nebo køíový:

Uvidìvši Panna a èistá Matka tvá nešlechetný lid, který tì, Spasiteli, nespravedlivì pøibil na døevo, její nitro zranil meè, jak to prorokoval Simeon.
Stichiry na stichovnì
Z oktoichu

Svaté velkomuèednice Barbory a Juliány

C
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»Sláva…« (6. hlas) K svìtci:

tihodný otèe! Po celé zemi roznesla se zvìst o tvém úspìšném
boji duchovním, jím dosáhl jsi na nebesích odmìny za námahu
svou. Zahubil jsi pluky démonù a dospìl k øádùm andìlù, pro jejich zpùsob ivota jsi horlil oèišováním duše své. Maje smìlost
pøed Kristem Bohem, vypros pokoj duším našim!
»I nyní…« Bohorodièen, nebo køíový:

Uvidìvši ta, je tì porodila, tebe, Kriste, pøibíjeného na Køí, zvola-

la: „Co je to za divné tajemství, na nì hledím, synu mùj? Dárce
ivota, jak to, e umíráš, jsa tìlem zavìšen na døevì?“
Tropary po Otèenáši
K svìtici (8. hlas)

U

ctívejme svatou Barboru, nebo ona, nejdùstojnìjší, roztrhala sítì nepøítele zbraní
køíe a vyvázla z osidla,
vzlétnuvši jako ptáèe.

¯
»Sláva…« Ke ctihodnému:

P

ìstiteli pravoslaví,
uèiteli zbonosti
a èistoty, svícne svìta a Bohem prodchnutá
ozdobo mnišstva, moudrý Jene, jen jsi svým
uèením všecko osvítil,
ó duchovní harfo, pros
Krista Boha, aby spasil
duše naše. ¯
»I nyní…«
Bohorodièen, nebo køíový
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Z jitøní
Kondak muèednici
(4. hlas – stichirový)

Vyznávala jsi zbonost opìvující Boha

v Trojici, potupila jsi modly na pohanských obìtištích, trpitelko Barboro!
Pøi svém boji i pøes mnohé muèení nezalekla ses hrozeb svých muèitelù, ale
stateènì a moudøe jsi hlasitì stále volala: „Uctívám svatou Trojici,
jediného Boha!“ ¯
Kondak ctihodnému
(4. hlas – stichirový)

Opìvujeme Jana, spisovatele hymnù

a dùstojného bohopravce, církev napomínajícího uèitele, odpùrce nepøátel
pravoslaví. Chopil se jako pera køíe
Pánì a vykreslil klamnost herezí. Jako vroucí zastánce u Boha podává všem odpuštìní prohøešení. ¯

Na liturgii
Blahoslavenství

Prokimen (4. hlas): ¯
Podivuhodný je Bùh ve svatých svých, y Bùh Israele.
Verš: V chrámech dobroøeète Bohu, jen jest Hospodinem od poèátkù
Israele.
Apoštol: Galat 3,23—29
Alleluja (1. hlas):
Trpìlivì oèekával jsem Hospodina, a on mne vyslyšel.
Evangelium: Mar 5,24—34
Ke svatému pøijímání:
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. Alleluja (3×).
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5. prosince
Ctihodného a bohonosného našeho otce Sávy
Posvìceného († 532)

Na velké veèerní
Blaený mu, 1. antifona

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 8

B

(5. hlas)

ohomoudrý Sávo, jen jsi stanul na úrovni andìlù, sídlíš se ctihodnými, beseduješ s proroky a sdílíš dìdictví muèedníkù
i apoštolù! Nyní pøebýváš v bezveèerném svìtle! Smìle stojíš pøed
nade vše vytoueným Kristem, z nìho vyzaøují Boské paprsky,
jimi jsi osvìcován. Bez ustání poívaje rozkoše hledìt na nìho, nasycuješ se jeho krásou. Pøimlouvaje se teï u Krista, upros ho, ctihodný otèe, aby daroval církvi jednomyslnost, pokoj a milost
velikou.

Bohomyslný Sávo, neuhasitelná pochodni odøíkání, nejjasnìjší ma-

jáku monachù, jen nás osvìcuješ paprsky lásky! Nepohnutelný
sloupe trpìlivosti, jen upevòuješ a posiluješ ty, kdo tì s vírou uctívají! Poklade uzdravení, skuteèný obyvateli pouštì, z ní jsi uèinil
boský ráj, nebo vydávala svatou úrodu spasených lidí! Pøimlouvaje se teï u Krista, upros ho, ctihodný otèe, aby daroval církvi
jednomyslnost, pokoj a milost velikou.

Bohomoudrý Sávo, ohnivý sloupe ctností, majáku, který navádí

lidi, plavící se na svìtském moøi, do boského pøístavu. Ó, èistý pøíbytku Ducha Svatého, ty jsi zdolal duchy klamu a stal se vùdcem
monachù! Vìhlasný vzore zdrenlivosti, jasná výšino pokory, prameni, z nìho prýští jezero hojného léèení. Pøimlouvaje se tam
u Krista, upros ho, ctihodný otèe, aby daroval církvi jednomyslnost,
pokoj a milost velikou.
»Sláva…« (6. hlas)
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Abys zachoval bez úhony, co bylo dle obrazu Boího stvoøeno, upevnil jsi skrze pùst svou mysl v klidu a ztišení, aby ovládla mnohohlasný neklid zhoubných vášní. Jedinì tak lze obnovit prvostvoøenou podobu èlovìka, a právì k tomu ses povznesl. Stateènì jsi svou
lidskou pøirozenost pøemáhal, spìchaje, abys horší v sobì podøídil
lepšímu, a co je tìlesné, podrobil duchu. Tím ses uèinil vrcholkem
mnišstva, obyvatelem pouštì, uèitelem tìch, je dobrý bìh bìí,
a proslulým pravidlem ctnosti. Nyní pak na nebesích, otèe náš
Sávo, u ne jen jako v zrcadle, ale pøímo jasnì zøíš Svatou Trojici,
a bez prostøedníkù se pøimlouváš za ty, kteøí s vírou a láskou
uctívají tebe.
»I nyní…« Bohorodièen

Kdo by nevelebil tebe, pøesvatá Panno… (1. nedìlní bohorodièen na závìr stichir na „Hospodine, k tobì volám“; tzv. dogmatik – viz oktoich, 6. hlas pro sobotu veèer)
Vchod s kadidlem. Prokimen dne

Paremije
almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

D

uše spravedlivých jsou v ruce Boí a trápení se jich nedotkne.
Oèím nerozumných se zdá, e umøeli, a jejich odchod se pokládá
za trest; kdy se odebrali od nás, povauje se to za jejich zánik;
leè oni jsou v pokoji. Nebo i kdy pøijmou pøed lidskýma oèima utrpení, jejich nadìje je naplnìna nesmrtelností. I kdy byli ponìkud
ztrestáni, dojdou velikého dobrodiní, nebo Bùh je vyzkoušel a shledal, e jsou jej hodni. Zkouší je jako zlato ve výhni a pøijme je jako
plody obìtované. Zasvítí ve chvíli, kdy jsou poati, jako kdy rychle
vzplane obìtovaný snopek obilný. Budou soudit národy a vládnout
nad lidmi, a Hospodin v nich bude kralovat na vìky. Ti, kdo v nìho
doufají, poznají pravdu, a pøetrvají ti, kdo jsou v lásce jemu vìrní.
Nebo blahoda a milost Boí jest v jeho svatých a navštívení v jeho
vyvolených. [3,1—10; dle pravoslavného znìní v Mineji]
almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Ctihodného a bohonosného našeho otce Sávy
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pravedliví ijí navìky, v Hospodinu
je odmìna jejich a péèe
o nì u Nejvyššího. Proto pøijmou království
nádhery a z ruky Hospodinovy korunu krásy; proto ochrání je
pravicí svou a ramenem svým zaštítí je.
Vezme plnou zbroj svého rozhorlení a ozbrojí
tvorstvo k odvetì proti
nepøátelùm. Oblékne
se ve spravedlnost jako
pancíøem a jako pøilbici nasadí si soud, jen
nehledí na osobnosti.
Pøijme nepøemoitelný štít – svatost a dùstojnost. Naostøí pak náhlý hnìv do kopí a pøírodní svìt spolu s Ním bude bojovat proti nerozumným lidem. Pùjdou pøímo šípy bleskù a jako z dobøe ohnutého
luku poletí z oblakù na cíle své. Krupobití bude jako palba kamenù,
plná hnìvu, a padnou pod tím mìsta. Vzedme se nevolí proti nim
moøská voda; proudy je pak zatopí prudce. Proti nim povstane duch
mocný jako silný vítr a rozfouká je jako smrš. Nepravost zpustoší
celou zemi. Zloèinnost vyvrátí trùny mocných. Slyšte tedy, králové,
a pochopte to! Pouète se, soudcové konèin zemì! Slyšte, kdo ovládáte davy a pyšníte se nad plemeny národù! Nebo vláda je vám dána
od Hospodina a vaše moc od Nejvyššího! [6,16—7,3 /5,15—6,3; pravo-

S

slavné znìní z Mineje]
almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

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

S
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Bohu, je jím oblíben. A protoe il uprostøed høíšníkù, byl pøemístìn. Byl vytren odtud, aby špatnosti nezmìnily jeho uvaování,
a lsti, aby neoklamaly jeho duši. Vábení špatností toti zatemòuje
dobro a ádostivé pøedstavy zkazí mysl neponièenou zlem. Kdo se
rychle stane dokonalým, naplnil dlouhá léta, aè zemøel brzy. Vdy
pøíjemnou se stala jeho duše Hospodinu, a proto pospíchal z prostøedí lsti a zla. Kdy to lidé vidìli, nepochopili to, dokonce jim ani
na mysl nepøišlo, e blahoda a milost Boí je se svatými jeho a peèuje o vyvolené své. [Moudrost 4,7—15; dle pravoslavného znìní v Mineji]
Litijní stichiry

C

(2. hlas) K svìtci:

tihodný Sávo! Podrobiv se na zemi postnímu cvièení, v proudu
svých slzí utopil jsi všechny nájezdy vášní. Boský a úctyhodný
ebøi, po nìm se vystupuje na nebe! Tvùj bohumilý ivot se stal
všeobecnì známý, ponìvad jsi v nìm ukázal plody zbonosti, jimi
léèíš neduhy vášní tìch, kdo k tobì u víøe volají: „Raduj se, zlatozáøná hvìzdo východní, jasný plameni a pastýøi mnišstva! Raduj se,
stále opìvovaný, nejlepší odchovanèe pouštì a neotøesitelný pilíøi
církve! Raduj se, velký prùvodce tìch, kdo bloudí! Raduj se, naše
chloubo a záøící radosti celého svìta!“

Uctívejme Sávu, andìla na zemi a Boího èlovìka na nebi, nádhernou ozdobu svìta, štìstí blaených a chloubu postnických ctností!
Byl jako cedr, který se tìlesnì tyèil na poušti, ale duchovnì byl zasazen v domì Boím. Kristovo stádce duchovních oveèek rozšíøil,
nebo krásnì vzrostl a rozkvetl svatostí a spravedlností.
Blaený, Sávo posvìcený! Jediný Bùh, jen ve svatých spoèívá, nalezl tvou posvìcenou duši jako èistý pøíbytek, v nìm se usídlil a naplnil jej Boskými dary, jimi vedeš ke svìtlu ty, kdo tì opìvují.
»Sláva…« (2. hlas)

Uchvácen byv touhou po blaenosti pøesahující kadé pomyšlení,

pohrdl jsi Bohu mile všemi krásami svìtskými, a proto jsi nebyl
sveden smyslovým ovocem jako Adam. Hada odraziv zdrenlivostí,
posvìcený Sávo, il jsi ivotem andìlským. Nyní ses usídlil na ne-

Ctihodného a bohonosného našeho otce Sávy
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besích a poíváš rozkoše ze stromu ivota, pøimlouvaje se u Boha za
nás, kteøí u víøe konáme tvou památku.
»I nyní…« Bohorodièen

Ó, nový zázraku dosud nebývalý… (Bohorodièen nedìlních stichir na stichovnì – viz oktoich, hlas 2.)

Stichiry na stichovnì

R

(5. hlas)

aduj se, nádobo postnické askeze vskutku krásnou vùni vydávající! Vzav na ramena køí svùj a svìøiv sám sebe Vládci Kristu,
pøemohl jsi tìlesné smýšlení, které stahuje srdce k zemi. Duši osvítil jsi ctnostmi a okøídlil se touhou po Bohu. Proèe, nejblaenìjší,
všechvalný Sávo, stojíce kolem tvé nejsvìtìjší rakve, prosíme, abychom na pøímluvy tvé pøijati byli u Boí lidumilnosti a svìtu
darována byla milost veliká.
Èestná pøed Hospodinem jest smrt svatých jeho. ( 115,6)

Ukázal ses ve svìtì jako hnoucí uhlík, hoøící ohnìm Ducha Svaté-

ho, bohonosný a bohomoudrý Sávo, osvìcuješ duše, je s vírou pøistupují k tobì, a uvádíš je ke svìtlu bezveèernému. Svlaen rosou
blahodati shùry, uhasil jsi spalující uhlíky pouštì, èili démony tam
sídlící. Za to se ti dostalo zjevného vìnce vítìzství od Krista, jen
všechno øídí Boskou spravedlností svou. Pros ho, ctihodný blaený
Sávo, aby daroval duším našim milost velikou.
Blahoslavený mu, jen se bojí Hospodina a pøikázání jeho nade
vše si oblíbil. ( 111,1)

Bohomyslný a nejblaenìjší Sávo, tvùj ivot se nám jeví jako nebetyèný ebø, po nìm jsi vystoupal do výšin a stal ses hodným rozmlouvání s Vládcem Kristem. Tvoje mysl byla osvìtlena blesky, je
tam záøí, a jejich paprsky jsa osvícen, naplnil ses stejným jasem
jako andìlé. Nyní zùstávaje v tomto svìtle, pros, aby s tebou slouili
Bohu ti, kdo slaví boskou a nejposvátnìjší památku tvou, a svìtu
darována byla milost veliká.
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»Sláva…« (8. hlas)

U ctíváme tì jako vùdce

mnoha monachù, náš otèe
Sávo, nebo víme, e je
vskutku správné kráèet po
cestì tvé. Blahoslaven jsi,
nebo ses pro Krista namáhal a moc nepøítele jsi
usvìdèil. Nyní s andìly rozmlouváš a jsi spoleèníkem
svatých a spravedlivých;
s nimi se u Pána pøimlouvej,
aby se smiloval nad dušemi
našimi.
»I nyní…« Bohorodièen

Ó, Panno mue nepozna-

vší… (Bohorodièen nedìlních stichir na stichovnì – viz oktoich,
hlas 8.)

P

Tropar po Otèenáši
(8. hlas)

roudy svých slzí jsi zúrodnil neplodnou pustinu a obdìlal ji hlubokými vzdechy svými, take dílo tvé pøineslo plod stonásobný.
Záøí zázrakù stal ses svícnem svìta, náš otèe Sávo. Pros Krista
Boha, aby spasil duše naše! (Dvakrát) ¯

Raduj se, Bohorodice Panno… (Jednou)
Nekoná-li se litije a poehnání chlebù, pak tropar Sávovi jedenkrát, »Sláva… I nyní…« a bohorodièen.
Pokud je sobota veèer a neslouí-li se všenoèní bdìní, resp. nekoná-li se nedìlní jitøní, pak mono zpívat tropary na poehnání chlebù takto: nejprve
tropar nedìlní (z oktoichu dle nastupujícího hlasu), tropar Sávovi a »Raduj se, Bohorodice Panno«. Není-li litije a poehnání chlebù, pak: tropar
nedìlní (z oktoichu dle nastupujícího hlasu), »Sláva…« tropar Sávovi,
»I nyní…« a závìreèný veèerní bohorodièen (dle nastupujícího hlasu).

Ctihodného a bohonosného našeho otce Sávy
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Z jitøní
Kondak (8. hlas –– stichirový)

Od dìtství ses obìtoval Bohu konáním ctností, pøinášeje mu sebe
jako obì neposkvrnìnou, stal ses zahradníkem pìstujícím
zbonost, Sávo blahoslavený. Tím ses uèinil ctihodného mnišstva
okrasou a obyvatelem pouštì chvály hodným. Proèe voláme k tobì:
„Raduj se, Sávo, nade všechny bohatý.“ ¯

Na liturgii
Blahoslavenství

Prokimen (6. hlas): ¯
Èestná pøed Hospodinem y jest smrt svatých jeho.
Verš: Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
Apoštol: Gal 5,22— 6,2
Alleluja (8. hlas; alm 111.):
1. verš: Blahoslavený mu, jen se bojí Hospodina a pøikázání jeho nade
vše si oblíbil.
2. verš: Mocné bude na zemi potomstvo jeho, rodu upøímných se dostane poehnání.
Evangelium: Mat 11,27—30
Zpìv ke svatému pøijímání:
V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát. Alleluja (3×). ( 111,6—7)
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6. prosince
Svatého našeho otce Mikuláše Divotvorce, archiepiskopa
Myr Lykejských, divotvorce († 345)
Rozhodne-li pøedstavený, slouí se bdìní.

Na velké veèerní
Blaený mu, 1. antifona.

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 8

V

(2. hlas)

Myrách iv tìlesnì, byl jsi jako vzácné myro posvìcující svìt.
Pøijav toti od Boha pomazání myrem duchovním, vydáváš libou vùni svatosti, svatý Mikuláši, Kristùv svìtiteli. Zástupy tìch,
kdo s vírou a láskou stále oslavují tvou všechvalnou památku, otèe,
zbavuješ pøímluvami svými u Boha jejich bìd, muk a souení.

Nosíš jméno podle „vítìzství“ a stal ses vìøícímu lidu skuteènì ne-

pøemoitelným zastáncem v nebezpeèí, svatý Mikuláši, Kristùv
svìtiteli. Kdekoliv jsi vzýván, rychle pøispìješ na pomoc tìm, kdo se
s láskou utíkají pod záštitu tvou, nebo se vìrným zjevuješ, a je noc
èi den, a zachraòuješ je z úkladù a útokù.

Zjevil ses ve snu císaøi Konstantinu i správci Aulaviovi, vydìsil je
a pravil jim: „Propuste ihned ty, je dríte spoutané v aláøi, nebo
nesmìjí být nespravedlivì popraveni! Jestlie mì však, císaøi, ne-
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poslechneš, pøednesu na tebe stínost pøi svém hovoru s Pánem
a Bohem naším.“

Posvìcený kazateli Kristùv, slavný svatý Mikuláši, ty jsi veliký

a horoucí zastánce tìch, kdo upadli do neštìstí, a jsou na zemi èi se
plaví, a jsou daleko nebo se nacházejí blízko, nebo jsi nejmilostivìjší a nade vše silný pøímluvce. Proto ve shromádìní našem voláme: „Pøimlouvej se u Pána, abychom vysvobozeni byli od všelikých
bìd!“
Další stichiry

Jakými oslavnými vìnci okrášlíme svìtitele Mikuláše, jen aè tìlesnì zùstával v Myrách, duchovnì byl pøítomen u všech, kteøí ho
upøímnì milovali? Opìvujeme zastánce všech a zástupce jejich
u Boha, všech ztrápených tìšitele, útoèištì tìch, kdo padli do neštìstí, pilíø zbonosti, bojovníka za vìøící. Pro svatého Mikuláše
smetl útoky nepøátel Kristus, jen má milost velikou. (Dvakrát)
Jakými líbeznými písnìmi vychválíme svìtitele Mikuláše, bojovní-

ka, jen je odpùrcem bezbonosti a obráncem zbonosti, vrchního
pøedstavitele církve, mocného zastánce pravoslaví a velikého uèitele, který zahanbil všechny hlasatele špatné nauky*, kdy vymítnul
Ária a jeho pomahaèe? Pro svatého Mikuláše smetl útoky nepøátel
Kristus, jen má milost velikou. [* Dosl. „zloslavné“, tj. heretické; opak
pravoslavných]

Jakými prorockými zpìvy oslavíme svìtitele Mikuláše, který vidìl
to, co bylo v dáli, a neklamnì prorokoval o vzdálených útoènících,
jakoby stáli v jeho blízkosti? Pozoroval celý svìt, osvobozoval všechny, na nich pácháno bylo pøíkoøí; zjevil se ve spánku bohomoudrému císaøi a vysvobodil vìznì od nespravedlivého zabití a udìluje
i nám milost velikou.
»Sláva…« (6. hlas)

Shromádivše se, ó milovníci svátku, opìvujme oslavnými písnìmi

ozdobu svìtitelù a slávu otcù, zøídlo zázrakù a velkého zastánce
vìrných, pravíce: „Raduj se, ochránce Myr Lykejských, dùstojný
vrchní pøedstaviteli církve a nepohnutelný sloupe! Raduj se, nejjas-
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nìjší pochodni, je svými zázraky osvìcuješ svìta konèiny! Raduj
se, boská radosti souených, horoucí zastánce utlaèovaných.
I nyní, všemi blahoslavený Mikuláši, neustávej prosit Krista Boha
za ty, kteøí s vírou a láskou uctívají povdy radostnou a všude
oslavovanou památku tvou!“

J

»I nyní…«

eskynì, 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 strašného 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?“ ¯
Vchod s kadidlem. Prokimen dne

Paremije
almista: Ètení z knihy Pøísloví.

P

amátka spravedlivého zdobena je chvalozpìvy a poehnání
Hospodinovo spoèívá na hlavì jeho. Blahoslaven je èlovìk, jen
nalezl moudrost, a smrtelník, jen ví, co je rozum. Nebo kupovat ji lepší jest, neli získat poklady zlata a støíbra. Je pøece vzácnìjší neli drahé kamení a všechno, co je povaováno za drahé, jí
není hodno. Dlouhovìkost a mnohá léta ivota jsou v její pravici;
v její levici je bohatství a sláva. Z jejích úst vychází spravedlnost, na
jazyku nosí zákon i milost. Naslouchejte mi, ó dítka, nebo pravím
dùleité vìci! Blahoslaven je èlovìk, který zachovává mé cesty;
nebo kroky mé jsou kroky ivota, a co chce Hospodin, to pøipravuje.
Proèe vás prosím a pøedkládám svou zvìst synùm lidským, nebo
jsem uchystal moudrost, a vzbudil jsem svìdomí, mysl i rozum. Ode
mne pochází svìdomí i pevnost, ode mne je rozumnost, ode mne je
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i síla. Miluji ty, kdo mì
milují, a kdo mì hledají, nalézají blahoda.
Dobráci, odhalujte vychytralost a úklady! Vy,
je nezasluhujete potrestání, nabídnìte svá
srdce! A opìt mi naslouchejte, nebo øeknu
dùleité vìci a otevøu
ústa pøímosti. Vdy
mé hrdlo si zvyklo na
pravdu, livá ústa se mi
hnusí. Všechny výroky
mých úst jsou spravedlivé; není v nich nic nezákonného, pokøiveného ani zvráceného. Vše
je pøímé tìm, kdo mají
pochopení, a vše je
prosté tìm, kdo nalezli
poznání. Vdy uèím vás pravdì, ké bude vaše nadìje v Hospodinu, abyste byli naplnìni Duchem. [Kap. 10. Pøeklad z Mineje]
almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

úst spravedlivého plyne moudrost, rty moudrých muù toti
znají blahoda. Ústa moudrých jsou pouèena velemoudrostí
Boí, spravedlnost je pak vysvobozuje od smrti. Kdy skoná spravedlivý mu, nezahyne jeho nadìje; vdy spravedlivý syn se rodí
k ivotu; z jeho dobrých skutkù se mu urodí ovoce spravedlnosti.
Svìtlo spravedlivým stále svítí a od Hospodina obdrí blahoda
a slávu. Jazyk moudrých pronáší jen dobré a v jejich srdci spoèine
rozumnost. Spravedlivá srdce miluje Hospodin; jsou mu pøíjemní
všichni, kdo se ubírají cestami neposkvrnìnými. Moudrost Hospodinova osvìcuje tváø èlovìka rozumného. Ti, kdo po ní touí, ji zaèínají chápat dokonce ještì døíve, ne ji poznají. Dává se snadno

Z
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spatøit tìm, kdo ji milují. Ten, kdo ji hned z jitra hledá, neunaví se.
Kdo pro ni bdí, bude brzy zbaven zármutku, nebo sama obchází
a vyhledává ty, kdo jsou jí hodni, a vlídnì jim zjevuje, kudy se ubírají stezky její. Zloba nikdy nepøemùe moudrost. Proto jsem se stal
milovníkem její krásy. Zamiloval jsem si ji a pátral po ní od svého
mládí. Nalezl jsem ji a pøivedl si ji jako nevìstu svou, vdy i Vládce
všech si ji oblíbil. Je dùvìrnicí Boího umìní a provází jeho èiny. Jejím dílem jsou ctnosti. Ona vyuèuje èistotì a poznání, spravedlnosti
a odvaze, nad nì není nic potøebnìjšího v ivotì lidském. Touí-li
nìkdo po velké dovednosti, pak ona zná minulost a pøedvídá, co se
má státi; oznamuje výklad výrokù èi rozluštìní hádanek, dovede
vyøešit záhady; chápe znamení a zázraky, zná události prošlých
èasù a let. Všem je dobrým rádcem, nebo je v ní nesmrtelnost a blahoslavenství ti skýtá, kdy se pøidríš jejích slov. Proto jsem rozmlouval s Hospodinem a modlil se k nìmu, øka z celého srdce svého:
„Boe otcù a Hospodine milosti, jen uèinil jsi vše slovem svým
a stvoøil èlovìka moudrostí svou, aby vládl nad tvory, jim jsi dal
vzniknout, a aby ve svatosti a spravedlnosti spravoval svìt. Dej mi
moudrost, je na trùnech tvých spoluusedá, a nevyluèuj mne ze
sluebníkù svých, nebo jsem sluebník tvùj a syn sluebnice tvé.
Sešli ji z nebes ze svatého sídla svého, od trùnu slávy své, aby byla
stále pøi mnì a nauèila mì, co je pøíjemné pøed tebou; vedla mne
k poznání a zachovala mne ve slávì tvé. Nebo veškeré myšlení
smrtelníkù je nesmìlé a omylné jsou všechny zámysly jejich.“
[Pøeklad z Mineje]
almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

pravedlivý i kdyby pøedèasnì umíral, zùstává v pokoji, nebo
dùstojnost stáøí netkví v dlouhovìkosti a nemìøí se poètem let.
Moudrost èlovìka – to jsou pravé úctyhodné šediny; ivot neposkvrnìný – to je pravá zralost stáøí. Kdo se stal pøíjemným Bohu, je jím
oblíben. A protoe il uprostøed høíšníkù, byl pøemístìn. Byl
vytren odtud, aby špatnosti nezmìnily jeho uvaování, a lsti, aby
neoklamaly jeho duši. Vábení špatností toti zatemòuje dobro a ádostivé pøedstavy zkazí mysl neponièenou zlem. Kdo se rychle stane dokonalým, naplnil dlouhá léta, aè zemøel brzy. Vdy pøíjem-

S
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nou 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 se zazpívá stichira
chrámu. Pak stichiry Mikuláši:
(2. hlas) Od Byzantince:

J

ako pravidlo víry
a vzor mírnosti, svìtiteli Mikuláši, ukázal
tì stádci tvému Kristus
Bùh. V Myrách jsi toti
byl vùní libou a všude se
jasnì skvìjí boská tvá
úspìšná díla, ó zastánce
vdov a sirotkù. Pøimlouvej se tedy bez ustání, aby
spaseny byly duše naše!

Otèe Mikuláši! Tvé ostatky se staly zøídlem myra, a tím obohatily Myry Lykejské. Svým zjevením ses ve snu ukázal císaøi, a vysvobodil tak od smrti, pout
a aláøe nespravedlivì odsouzené a uvìznìné. Leè i nyní jako tehdy
zjevuj se stále ve vidìní, a pros za duše naše!
Otèe Mikuláši! I kdy mlèí u myrská zemì, pøesto tì vzývá písnìmi chvály celý svìt, který jsi osvítil mnohopoèetnými zázraky, jako
bys jej libou vùní myra provanul. My jsme sice odsouzeni svými pøe-
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stupky, ale tebou pøesto zachraòováni, pìjeme spoleènì s tìmi, co
ili v Myrách Lykejských, volajíce: „Pøimlouvej se, aby spaseny byly
duše naše!“
(4. hlas)

Otèe Mikuláši! Ty jsi dárce myra nejsvìtìjšího Ducha, nebo v My-

rách Lykejských libì voníš boskými aromaty. Jsa podoben apoštolùm Kristovým, obešel jsi celý svìt skrze slova o tvých zázracích.
Vdy zjevil ses ve snu i vzdáleným, jako by ti byli nablízku a vysvobodil od smrti ty, kteøí byli nespravedlivým soudem vydáni smrti,
a pøeslavným zpùsobem zachraòuješ z neštìstí mnohé vzývající
tebe. Proèe i nás, kteøí tì povdy chválíme, osvobodi pøímluvami
svými od hrùz, je na nás doléhají!
(8. hlas)

Plody tvé udatnosti, otèe ctihodný, osvícena byla srdce vìøících.

Nebo kdo se kdy doslechl o nezmìrné pokoøe tvé, a nepodivil se pøi
tom tvé vytrvalosti, tichosti, laskavosti k chudým a tvému povzbuzování trpících? Všechny jsi nádhernì vzdìlával, svìtiteli Mikuláši,
a byl jsi za to ovìnèen nevadnoucím vìncem. Pøimlouvej se za duše
naše!

V doèasném ivotì na zemi jsi, Mikuláši, bìel svùj duchovní závod, aby se ti dostalo chvály od Pána Boha našeho, a On tì proslavil
v ivotì nebeském a pravém. Získav tedy smìlost pøed Ním, pros,
aby spaseny byly duše naše!
»Sláva…« (6. hlas)

Dobrý a vìrný sluebníku, dìlníku vinice Kristovy, tys nesl tíhu

práce celého dne a rozmnoil i høivnu tobì svìøenou. Nezávidìl tìm,
kteøí pøišli na vinici pracovat pozdìji ne ty, a pøesto obdrí plnou
odmìnu. Proto se ti otevøela nebeská brána, abys vešel v radost
Pána svého; a tak, svatý Mikuláši, pros tam Boha za nás!
»I nyní…«

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

svého zakladatele, který sebe umístil v jeskyni v jeslièkách. Otevø-
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te 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.
Stichiry na stichovnì

R

(5. hlas)

aduj se, posvìcená hlavo, èistý dome ctností, vzore nejsvìtìjšího
knìství, pastýøi veliký, svíce záøící, jen nosíš jméno vítìzství!
Ty se milostivì skláníš k prosícím, odpovídáš na prosby nemohoucích, vysvoboditeli stále pøipravený, stráce zachraòující ty,
kteøí s vírou uctívají tvoji nade vše slavnou památku. Nejblaenìjší, pros Krista, aby seslal svìtu milost velikou!
Èestná pøed Hospodinem jest smrt svatých jeho. ( 115,6)

Raduj se, posvìcená mysli, èistý pøíbytku Trojice, sloupe církve!

Vìøících oporo, pomoci tìch, kdo jsou poráeni nepøáteli! Hvìzdo,
která záblesky svých bohulibých pøímluv stále rozhání tmu úkladù
a trápení! Svìtiteli Mikuláši, jsi tichý pøístav, do nìho se uchylují
ti, kdo jsou zmítáni vlnobitím ivota, a nacházejí záchranu! Pros
Krista, aby udìlil našim duším milost velikou!
Knìí tvoji oblekou se ve spravedlnost, svatí tvoji se budou
radovat. ( 131,9)

Raduj se, který jsi pln boské horlivosti osvobodil z rukou kata tøi
mue, které chtìli koøistníci falešným udáním nespravedlivì zbavit
ivota. Strašlivým zastáním svým jsi pak jiné odsouzence zachránil
od nespravedlivého usmrcení, nebo ses císaøi i správci mìsta ve snu
zjevil a pohrozil jim. Jsi pramenem, z nìho v Myrách Lykejských
myro hojnì prýštilo, napájelo duše a zapuzovalo zápach vášní. Mikuláši, jsi meè, který vysekával plevel klamu, vichr, který odvál
plevy Áriova uèení. Pros Krista, aby seslal našim duším milost
velikou.
»Sláva…« (6. hlas) Od Jana Monacha:

Èlovìèe Boí, sluebníku vìrný, dìlníku Pánì a mui vytouený,
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nádobo vyvolená,
sloupe církve, dìdici království! Neumlkej pøi volání
k Pánu Bohu za
nás!
»I nyní…«
Od Byzantince:

Kde ses tu vzala,

Panno, sòatku nepoznavší? Kdo je
tvùj otec? A kdo
matka tvá? Jak to, e nosíš svého Tvùrce v náruèí? Jak to, e nebylo
porušeno tvé lùno? Vidíme na tobì, ó nejsvìtìjší Matko Boí, jak se
uskuteènila na zemi tajemství veliká, nesmírnì slavná a strašná.
Pøipravujeme dùstojný tobì dar, prosíce, aby zemì dala jeskyni
a nebe hvìzdu. Vìštci zas chvátají z východních zemí na západ, aby
uvidìli Spásu èlovìka, zavinutou plenkami v jeslièkách.
Nyní propouštíš. Trisagion. Otèenáš a pak pøi poehnání chlebù:

J

Tropar po Otèenáši (4. hlas)

ako pravidlo víry, obraz tichosti a uèitele zdrenlivosti zjevila tì
stádci tvému pravda skutkù tvých. Proto dosáhl jsi pokorou povýšení a chudobou získal jsi bohatství. Pøední z pastýøù, otèe Mikuláši, pros Krista Boha, aby spaseny byly duše naše. (Dvakrát) ¯

Raduj se, Bohorodice Panno… (Jednou)
Nekoná-li se litije a poehnání chlebù, pak tropar Mikuláši jedenkrát,
»Sláva… I nyní…« a bohorodièen.
Pokud je sobota veèer a neslouí-li se všenoèní bdìní, resp. nekoná-li se nedìlní jitøní, pak mono zpívat tropary na poehnání chlebù takto: nejprve
tropar nedìlní (z oktoichu dle nastupujícího hlasu), tropar Mikuláši
a »Raduj se, Bohorodice Panno«. Není-li litije a poehnání chlebù, pak:
tropar nedìlní (z oktoichu dle nastupujícího hlasu), »Sláva…« tropar Mikuláši, »I nyní…« a závìreèný veèerní bohorodièen (dle nastupujícího
hlasu).

Svatého našeho otce Mikuláše Divotvorce
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Z jitøní
Kondak (3. hlas – stichirový)

V Myrách jsi vykonával posvátnou slubu, svatý Mikuláši! Naplòo-

val jsi evangelium Kristovo tím, e jsi duši svou pokládal za lid svùj
a zachraòoval pøed smrtí odsouzence neprovinilé. Tím ses posvìtil,
otèe ctihodný, a stal ses velikým zasvìcencem do tajemství Boí
blahodati. ¯

Na liturgii
Blahoslavenství

Prokimen (6. hlas): ¯
Spravedlivý veseliti se bude v Hospodinu, y nadìji svoji skládá na nìho.
Verš: Slyš, Boe, hlas mùj, kdy prosím tebe.
Apoštol: id 13,17—21
Alleluja (4. hlas):
Verš 1.: Knìí tvoji oblekou se ve spravedlnost, svatí tvoji se budou radovat.
Verš 2.: Spravedlivý jako palma rozkvete, vyroste jako cedr libánský.
[ 131,9; 91,13]

Evangelium: Luk 6,17—23
Ke svatému pøijímání:
V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát. Alleluja (3×). ( 111,6—7)
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9. prosince
Poèetí pøesvaté Bohorodice ve svaté Annì
Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 6

V

(4. hlas)

neplodné Annì zaèal rùst plod pøekonávající veškerou nadìji,
nebo poèata byla Panna, která má tìlesnì porodit Boha. Anna
teï plna radosti záøí štìstím, vesele jásá a hlasem mocným všechny
vyzývá: „Radujte se se mnou, všechna pokolení Israele, nebo hle,
tím e v lùnì nosím plod, odkládám pohanu bezdìtnosti. Vdy
Stvoøitel ráèil vyslechnouti modlitbu mou a bolest srdce mi
uzdravil, kdy splnil pøání mé.

Bùh, který ze suché skály nechal vytrysknout zøídlu vody na pouš-

ti, daroval plod lùnu tvému, Anno, ustaviènou Pannu a Vládkyni,
z ní hodlá vyvést pramen Vody spásy. U nebudeš na zemi jako
úhor neplodný, blaená Anno, u je ti cizí tvé døívìjší pohanìní,
nebo nám vydáváš Pannu, která je úrodnou zemi, z ní vzejde Klas
ivota. Ten pak sejme ze všech lidí jejich zostuzení tím, e z milosrdné své milosti ráèí pøijmout naši podobu, vezme na sebe
pokaený obraz, který se mu kdysi odcizil.

Výroky prorokù se nyní naplòují, nebo v lùnì Anny se právì utváøí

to, co bylo pøedpovìzeno: u se tyèí hora svatá, byl postaven boský

Poèetí pøesvaté Bohorodice ve svaté Annì
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ebø, pøipravuje se velký trùn Krále, krášlí se komnata, do ní
vstoupí Bùh. Nyní zaèíná puèet keø neshoøívající, ze svého zøídla u
prýští myro svatosti, její øeka odplavila neplodnost bohomoudré
Anny, kterou u víøe velebíme.

V

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

eleslavné a od vìkù skryté tajemství, neznámé andìlùm a nesmírné pro lidi! Od dneška se v lùnì èisté Anny nosí právì poèatá Marie, Bohem vyvolená dívka, pøipravovaná, aby se v ní usídlil
Král všech vìkù k obnovì našeho lidského rodu. Oèisme svìdomí
své, abychom ji uprosili, volajíce k ní: „Jsouc zastánkyní nás
køesanù, pøimlouvej se u svého Syna a Boha, aby spasil duše
naše!“
Stichiry na stichovnì
(5. hlas)

A

nna, prosíc tenkrát
o dítì, Boí dar, zvolala k Bohu všech
a strùjci všeho dobra:
„Adonai Savaoth! Ty znáš
mou pohanu bezdìtnosti,
sám odejmi bolest srdce
mého, sám otevøi pøehrady v mých útrobách a neplodnou enu uèiò plodnou. Abychom to, co se narodí, pøinesli ti jako dar, dobroøeèíce, pìjíce a jednomyslnì oslavujíce tvoji dobrotivost, s ní udìluješ svìtu
milost velikou.“
Pøísahal Hospodin Davidu v pravdì své a nevezme to zpìt.

Modlila se kdysi poèestná Anna s vírou, prosíc Boha o darování

mateøství. Vtom uslyšela hlas andìla zvìstujícího, e Bùh jí dá, aby
stalo, oè prosí. Beztìlesný k ní slyšitelnì promluvil: „Tvá modlitba
se pøiblíila k Bohu, nebìduj tedy, zanech pláèe, nebo uèinìna bu-
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deš plodnou olivou, z ní vyraší ratolest, pøekrásná Panna, na ní
rozkvete kvìt a urodí tìlesnì Krista, jen udìluje svìtu milost velikou!“
Toho, kdo vzejde z beder tvých, dosadím na tvùj trùn. ( 131,11)

Dùstojný Jáchym, manel Anny, zplodil boskou Oveèku, z ní vzejde Beránek, vpravdì ivený nevypravitelným slovem vycházejícím
z Boích úst, jen bude obìtován za celý svìt. Proto plni radosti pøinášejí spravedliví rodièové dojatì Hospodinu neustálý chvalozpìv,
e jim je darována ta, která pøinese uitek lidem všem. Velebíme
tedy Annu i Jáchyma a u víøe jásáme nad svatým poèetím Matky
našeho Boha, která se z nich narodí a skrze ni bude v hojnosti
udìlována milost veliká.
»Sláva…« »I nyní…«
(2. hlas)

Dnes vypuèel z Davidova koøene královský purpur, poèíná rašit

z Jesse tajemné poupì, z nìho rozkvete Kristus, Bùh náš, aby
spasil duše naše.

D

Tropar po Otèenáši
(4. hlas)

nes se rozvazují pouta neplodnosti, nebo Bùh vyslyšel Jáchyma
i Annu a dává jim jasné zaslíbení, e stane se více, ne doufali,
a zrodí Bohem vyvolenou Pannu, z ní se narodí sám Nepostiitelný, stav se èlovìkem. Poruèeno bylo andìlùm, aby jí zpívali: „Raduj
se, blahodati plná, Pán s tebou!“ ¯
Tento tropar se zpívá bez bohorodiènu.

Z jitøní
Kondak
(4. hlas –– stichirový)

Celý svìt oslavuje dnes poèetí v Annì, je se stalo Boím pøispìním,
nebo bude rodit tu, o ní víme, e nevýslovnì porodí vtìlené Slovo
Boí. ¯

Poèetí pøesvaté Bohorodice ve svaté Annì
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Na liturgii
Blahoslavenství

Prokimen (4. hlas): ¯
Podivuhodný je Bùh ve svatých svých, y Bùh Israele
Verš: V chrámech dobroøeète
Bohu, jen jest Hospodinem
od poèátkù Israele.
Apoštol: Galat 4,22—31 (od
poloviny)

Alleluja (1. hlas) ( 36,39):
1. verš: Záchrana spravedlivých je od Hospodina; On je
záštitou jejich v èase
souení.
2. verš: Hospodin jim pomùe a spasí je, vysvobodí je od
høíšníkù a zachová je, nebo
v nìho doufali.
Evangelium: Luk 8,16—21
Zpìv ke svatému
pøijímání:
Radujte se, spravedliví,
v Hospodinu. Alleluja (3×).
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12. prosince
Ctihodného našeho otce Spyridona Divotvorce, episkopa
trimyfuntského († 348)
Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 6

R

(5. hlas)

aduj se, pøíklade archijerejù, nepohnutelný sloupe církve, slávo
pravoslavných, prameni zázrakù, nevyèerpatelný proude lásky,
velejasná pochodni, boská mysli, varhany, v nich vane Svatý
Duch! Mírný a nehnìvný, ozdobený opravdovou skromností, nebeský èlovìèe, pozemský andìli, dìlníku na vinici Pánì a upøímný pøíteli Krista, jeho pros, aby udìlil milost velikou tìm, kdo tì uctívají!

Svatý Spyridone! Ty jsi onen Kristem blahoslavený mírný a tichý,

jen zemi za dìdictví obdrel! Stal ses slávou všech mírných a tichých otcù našich. Provazy svých moudrých a prostých slov a silou
blahodati Boí jsi zardousil nejhoršího nepøítele církve, nejhloupìjší nauku Ária. Objasniv všem spasitelné povely Boí, odevzdal jsi je
vìrným køesanùm jako vznešené uèení Ducha Svatého. Tím jsi
všechny pravoslavné vìøící jasem Boím osvítil, aby oslavovali Jediného Boského Syna èili Slovo Otcovo jako vpravdì jednobytné
s bezpoèáteèným Boským Otcem, dávající svìtu milost velikou.

Tìlesné vášnì umrtviv, Boí blahodatí jsi mrtvé k ivotu pozdvihl,
v dobì sucha pøivolal hojný déš a svou modlitbou zkrotil pøíval
øeky. Svatý otèe, v noci ses ukázal zbìdovanému císaøi a uzdravil jej
pøiblíením k srdci jeho, a tak tì Pán slavnì proslavil. Proto mocným hlasem uctíváme tvou památku, klaníme se i svaté a posvátné
schránce s tvými ostatky, z ní vyvìrá svatý potok léèby, a Pán nám
pøímluvy tvé dává milost velikou.
»Sláva…« (1. hlas)

Ctihodný otèe, blaený a moudrý Spyridone! Pro lásku k Bohu jsi
zemøelé enì ivot vyprosil, hada promìnil v zlato pro toho, kdo do
chudoby upadl; abys osvobodil nevinného jsi rozvodnìný tok øeky
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cestou na soud zastavil,
protoe jsi s lidmi soucítil. Díky Boí prozøetelnosti jsi stanul pøed
králem jako lékaø, jako
uèedník Pána jsi pouhou svou pøítomností
modly v prach obracel
a objasnil víru na snìmu uprostøed èetných
otcù. Všechno ti tedy
bylo moné v Kristu,
který tì posiloval, jeho
i nyní pros za spásu
duší našich!
»I nyní…«
Bohorodièen, nebo køíový:

Uvidìvši Panna tvé ne-

spravedlivé zabití, Kriste, s pláèem k tobì zvolala: „Nejsladší dítì, jak
to, e umíráš proti vší
spravedlnosti? Jak to,
e visíš na døevì ty, který jsi na vodách zavìsil celou zemi? Prosím, nesmírnì milostivý
dobrodinèe, nenechávej samotnou mne, svou matku a sluebnici!“
Stichiry na stichovnì
Z oktoichu.

C

»Sláva…« (2. hlas)

tihodný otèe, moudrý Spyridone! Svými ctnostmi stal ses nádobou svatosti mezi hierarchy. Jako církevní pøedstavený jsi vyhnal vùdce bludu a na snìmu jsi k zemi srazil Áriovo rouhání.
Konal jsi zázraky skutky i slovy, a proto se pøimlouvej u Spasitele,
aby spaseny byly duše naše.
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»I nyní…«
Bohorodièen, nebo
køíový:

Uvidìvši tebe, Jeíši, ta,

která manelství nepoznala, jak jsi pøibit na døevì
køíe, s pláèem zvolala:
„Sladké dítì, proè jsi opustil
mne, která porodila jen
tebe, nepøístupné svìtlo
bezpoèáteèného Otce? Pospìš a proslav se, aby obdreli boskou slávu ti, kdo
velebí tvé svaté utrpení!“
Tropar po Otèenáši
(4. hlas)

J ako pravidlo víry, obraz ti-

chosti a uèitele zdrenlivosti zjevila tì stádci tvému pravda skutkù tvých. Proto dosáhl jsi pokorou povýšení a chudobou získal jsi bohatství. Pøední z pastýøù,
otèe Spyridone, pros Krista Boha, aby spaseny byly duše naše.

B

Anebo na 1. hlas:

ohonosný, nejposvìcenìjší náš otèe Spyridone! Ukázal ses na
prvním všeobecném snìmu jako bojovník za Pravoslaví a divotvorce. Oivil jsi mrtvou v hrobì a promìnil hada v zlato. Kdy jsi
zpíval pøi liturgii svaté modlitby, andìlé ti pøisluhovali. Sláva
Tomu, který ti dal sílu! Sláva Tomu, který tì korunoval! Sláva
Tomu, který skrze tebe zpùsoboval uzdravení pro všechny! ¯

Z jitøní
Kondak (2. hlas)

Láskou Kristovou ranìn v srdci, mysl jsi okøídil záøí Svatého Ducha, skrze duchovní zøení jsi získal schopnost èinit podivuhodné
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skutky, bohumilý Spyridone. Jako svatý knìz pøinášející Bohu
naše obìti, vyprošuješ všem Boí svìtlo. ¯

Na liturgii
Blahoslavenství

Prokimen (1. hlas): ¯
Ústa má promluví moudrost, y poznáním Boha pouèuji srdce své.
Verš: Slyšte to všechny národy, pozor dávejte všichni, kdo ijete na
zemi.
Apoštol: id 13,17—21
Alleluja (2. hlas):
1. verš: Ústa spravedlivého vyuèují moudrost, jeho jazyk vyøkne soud
spravedlivý.
2. verš: Zákon Boha svého nosí v srdci svém, neklopýtnou nohy jeho.
Evangelium: Luk 6,17—23
Ke svatému pøijímání:
V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát. Alleluja (3×). ( 111,6—7)
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