Sluba
ke svìtiteli vyznavaèi
Alexiji Karpatskému

(Pøeklad sluby veèerní i liturgie)

Archimandrita Alexej (Kabaljuk)
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Dne 19. listopadu (2. prosince)
a 9. (22.) øíjna
V pøedveèer na velké veèerní
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«

C

Na 8, hlas 4.

tihodný otèe Alexiji, zazáøil jsi v zemi karpatské
a k obracel jsi lid svùj k pravé víøe. Pouta a rozlièná pronásledování jsi pøetrpìl a neustále vzdával jsi
díky Kristu, který tì pøi tvém duchovnímu zápasu vítìzem uèinil. Pros Ho, svatý mui Boí, aby daroval
nám odpuštìní høíchù a milost velikou. (Dvakrát)

Ctihodný otèe Alexiji, hvìzdo nebeská, zaskvìl ses

na obloze církve a zemi karpatskou osvítil jsi svìtlem
Pravoslaví. Zajatý lid, který se odvracel od omylù latinských, jsi pøivedl k pravé víøe otcù našich. Pros
Krista Boha, aby daroval nám milost velikou.

C

tihodný otèe Alexiji, zøekl ses svìtského ivota
a podrobil se Kristu, vzav na sebe jho jeho pøíjemné
a blahé. Tìlo své jsi podøídil duchu, a tím ses cele svìøil do rukou Boích. Nyní tedy, stanuv pøed trùnem
Vševládce, pros za nás, abychom uèinìni byli hodnými vìèného blaeného ivota v Království jeho.

H

vìzdo jasnì záøící, zaehnutá ohnìm od Slunce
Krista, vzešla jsi nám dnes v zemi karpatské, ctihodný otèe Alexiji! Svými pøímluvami osvìcuješ zatemnìná srdce naše, abychom se pokáním oèistili od
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høíchù, a tak se stali hodnými stát s tebou pøed trùnem jednobytné Trojice, na pøímluvy tvé, ctihodný
otèe náš.

C

hvalme teï a opìvujme v písních duchovních ctihodného otce našeho Alexije, mimoøádnì zboného
a pøímluvce vroucího, vyznavaèe Kristova a nového
apoštola. Na jeho pøímluvy, Pane, vysvoboï nás od
vìèných muk a daruj nám milost velikou.

Ctihodný otèe Alexiji, démante nejtvrdší, pøetrpìl

jsi mnohé rány a výsmìch, kdy jsi pøed bezbonými
bludaøi vyznával víru pravoslavnou. V aláøi tì kvùli
Kristovì víøe uvìznili, a tím ses ukázal podobným
apoštolùm. S nimi pøimlouvej se u Krista Boha, aby
spaseny byly duše naše.

C

hválíme dnes vzácnou památku sluebníka
Boího a našeho horlivého pøímluvce, uctívajíce jeho
dùstojné zápasy a líbajíce rány jeho, které utrpìl,
kdy vyznával Boha Vševládce a navracel nás k víøe
otcù našich. Ó, pøesvatá Trojice, na jeho pøímluvy odpus nám prohøešky naše a daruj nám milost velikou.
Sláva…
8. hlas

Pane, Boe všemohoucí, v Trojici svaté oslavovaný,
na pøímluvy sluebníka svého Alexije Karpatského,
utiš sváry v zemi naší, aby všichni jednìmi ústy oslavovali tebe a nevýslovnou milost tvou, chválíce
sluebníka tvého, Alexije ctihodného.

V pøedveèer na velké veèerní
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I nyní…
Dogmatik z 8. hlasu (je-li sobota veèer, pak dogmatik zaèínajícího hlasu):
Král nebeský z lásky k èlovìku...
Vchod s kadidlem. Svìtlo tiché.
Prokimen dne a pak tøi paremije
Paremije
almista:

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

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; pravoslavné znìní z Mineje]

S

almista:

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

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,

D

6

Sluba sv. Alexiji Karpatskému

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.

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

S

[Moudrost 4,7—15; dle pravoslavného znìní v Mineji]
Na litiji

R

Stichiry (5. hlas)

aduj se, ctihodný otèe Alexiji, hvìzdo skvoucí,
která nad zemí naší vzešla a ke Kristu Bohu nás

V pøedveèer na velké veèerní

7

pøivedla. Celým svým ivotem ses snail podobat se
apoštolùm, pravou víru jsi hlásal otcùm našim. Bez
ustání pros za nás Pána našeho Krista, aby daroval
nám milost velikou.

Raduj

se, ctihodný otèe Alexiji, nový vyznavaèi
Kristùv, jen jsi tiše a pokojnì snášel údery a rány pro
víru otcù našich. Tím jsi nás nauèil bez reptání vše
strpìt za Krista a stát pevnì ve víøe pravoslavné. Pros
tedy Krista, který tì uèinil vítìzem zápasu duchovního, aby nám daroval odpuštìní høíchù a milost
velikou.

Raduj se, ctihodný otèe Alexiji! Raduj se, nový apoš-

tole! Raduj se, který jsi následoval ivot svatých mnichù! Raduj se, který jsi napodobil evangelijní kázání
apoštolù! Všechnu svìtskou nádheru jsi pøehlíel
a zamiloval sis Jediného Boha. Pro Nìho Jediného
hoøel jsi modlitbami a zápasy svými asketickými.
Pros jej tedy, abychom i my setrvali v lásce jeho
navìky.
Sláva…
2. hlas

Chválíme postníka horlivého a modlitebníka mimo-

øádného, vyznavaèe pevného, jeho oslavujeme se
sbory ctihodných. Získav pokoru, trpìlivost a mírnost, obrátil k pravé víøe otce naše. Toho, bratøi, nyní
uctívejme, konajíce dùstojnou památku jeho.
I nyní…
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Bohorodièen, hlas tý:

Pojïte, všichni, oslavit Matku Svìtla neumlkajícím

opìvováním, nebo ona porodila Spásu naši. Pozdravme ji: Raduj se, ty, která jsi jediná rodila toho, kdo byl
døíve ne veškerenstvo, nebo je Bùh jsoucí pøed všemi vìky! Raduj se, ty, která jsi padlou Evu opìt
pozdvihla! Raduj se, pøeèistá Panno, manelství
nepoznavší!
Na stichovnì

V

6. hlas)

yznavaèe trpìlivého, postníka a modlitebníka vychvalujme horlivì, opìvujíce jeho dùstojnou památku. Uctívajíce námahu a ctnosti jeho, zvolejme
k nìmu: Pros za nás Krista Boha našeho, ctihodný
otèe Alexiji, nebo oslavujeme dùstojnou památku
tvou!

Èestná pøed Hospodinem jest smrt svatých jeho.

Svícen karpatské Rusi, ctihodného otce našeho Ale-

xije, nyní chvalme, jak se náleí, a oslavujme zápasy
a dílo jeho, námahu, kterou pøinesl jako nový apoštol.
Nyní tedy pros za nás Krista Boha našeho, aby udìlil
nám odpuštìní høíchu a upevnil nás k pevnému stání
v Pravoslaví.
Blahoslavený mu, jen se bojí Hospodina a pøikázání jeho nade
vše si oblíbil.

Ctihodný otèe Alexiji, vzácná a všude chválená je

V pøedveèer na velké veèerní
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památka tvá, nebo jsi pracoval pro blahou zvìst
Kristovu, osvìcoval a upevòoval lid karpatský, a uèil
jsi jej vše pøetrpìt pro pravou víru, aby obdrel záøící
koruny od Krista Boha našeho, který je Spasitelem
duší našich.
Sláva...
3. hlas

Hvìzdo karpatská, svícne naší zemì, ctihodný otèe

Alexiji, oslavujeme všechno tvé úsilí. Vdy ty jsi pøinesl do zemì naší poehnání Hory Athonské, kde ses
sjednotil s Pravoslavím, otcovskou vírou naší, kterou
jsi neochvìjnì zachoval a do svého skonání. Vypros
to samé i pro nás u nejdobrotivìjšího Pána, Krista
Boha našeho.
I nyní…
Bohorodièen z oktoichu dle 3. hlasu

C

Tropar (8. hlas)

elým srdcem sis zamiloval pravdu,
pouta a rozlièná strádání jsi tiše snášel,
poehnání Svaté Hory Athonské jsi pøinesl,
na Zakarpatské Rusi jsi Pravoslaví obrodil.
Pøeblaený náš otèe Alexiji,
pros Krista Boha, aby sváry vykoøenil
a seslal duším našim pokoj
a milost velikou.
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Na liturgii
Kondak (4. hlas)

ctìme hvìzdu karpatskou,
svým jasem nás osvìcující;
svícen apoštolùm podobný,
bohonosného otce našeho Alexije!
Jen si Pravoslaví zamiloval
a národ svùj k pravé víøe navracel.
Proto i my jemu vdìènì zpíváme: Raduj se,
jako blesk záøící pochodni Rusi karpatské!
Prokimen

Èestná pøed Hospodinem, jest smrt svatých jeho!
Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi
prokázal?

Verš:

Apoštol: id 11,32 — 12,2
Alleluja

Blahoslavený mu, jen se bojí Hospodina a pøikázání jeho nade vše si oblíbil.
Mocné bude na zemi potomstvo jeho.

Verš:

Evangelium: Mat 11,27—30
Ke svatému pøijímání

V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát. Alleluja (3 ×).

( 111,6—7)
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Svaté ostatky vyznavaèe Alexije ve Svato-nikolském monastýru v obci Iza
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Pøíloha s notací
Tropar sv. Alexiji

ú

Kondak sv. Alexiji

ú

Prokimen

ú
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(8. hlas – troparový)

(4. hlas – stichirový)
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Poznámka o typikonu sluby
ke sv. Alexiji Karpatskému
Hlavní svátek sv. Alexije pøipadá na den 19. listopadu církevního kalendáøe (tj. 2. prosince dle obèanského kalendáøe). Na 8. øíjna (dle obèanského kalendáøe 21. øíjna) pøipadá menší svátek – památka
svatoøeèení svt. vyznavaèe Alexije.
Sv. Alexij je oslavován jako svìtitel vyznavaè (svìtitel = biskup nebo
knìz). Svìtecký titul „vyznavaè“ znamená, e pro pravoslavnou víru byl
pronásledován a trpìl, ale nebyl pøi tom zabit, take není muèedník.
V hymnech oznaèujeme sv. Alexije také titulem pro svaté mnichy „ctihodný“ – vzhledem k jeho mnišskému ivotu.
Sluba sv. Alexiji je koncipována jako svátek velkého svìtce, který
mùeme v hierarchii dùleitosti sváteèních dnù zaøadit mezi ty, které
jsou v bohosluebných knihách oznaèeny è (køíkem bez pùlkruhu), co
odpovídá oslavì svátku významného místního svìtce (takto jsou i v
Ruské církvi oznaèeny dny slavných ruských svatých). Dle bohosluebné ústavy (typikonu) pravoslavné církve to znamená slubu s polyjelejem a je-li to vùle pøedstaveného, mùe být i s bdìním, resp. velká
veèerní s litijí (kde je chrám zasvìcen tomuto svìtci, mìlo by bdìní jistì
být; hymny pro jitøní bohoslubu však zatím nejsou). Zcela jistì se však
pøedpokládá liturgické uctìní svátku sv. Alexije velkou veèerní s litijí
a ehnáním chlebù, co se koná v pøedveèer sváteèního dne. Všechny
k tomu náleející stichiry jsou zde k dispozici.
V pøedveèer dne svátku sv. Alexije se u nás na velké veèerní koná pouze
sluba sv. Alexiji. X Na veèerní se slouí takto:
Je-li zároveò pøedveèer nedìle, pak stichiry na „Hospodine, k tobì
volám“ na 10; nejprve bereme z oktoichu (dle nastupujícího hlasu) tøi
stichiry nedìlní, jednu východní (Anatoliovu). Po tìchto ètyøech nedìlních stichirách bereme z této sluby šest prvních stichir svatému Alexiovi. | Není-li pøedveèer nedìle, stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ na
8, co vyaduje první zde uvedenou stichiru èíst dvakrát. ~ „Sláva“ sv.
Alexiovi. Po „I nyní“ se (není-li pøedveèer nedìle) zpívá bohorodièen –
dogmatik dle hlasu „Slávy“ (èili 1. nedìlní bohorodièen z oktoichu dle
hlasu, na který se zpívala pøedcházející stichira). Je-li pøedveèer nedìle, tak místo toho dogmatik pøíslušného nastupujícího hlasu. Vchod
s kadidlem. ~ Prokimen dle dne v týdnu a tøi paremije ètené obvykle
ctihodným (jsou zde uvedeny). ~ Litijní stichiry jak jsou zde uvedeny
vèetnì „Sláva“. Po „I nyní“ zpívat bohorodièen tam uvedený. ~ Stichiry
na stichovnì: je-li pøedveèer nedìle, berou se stichiry nedìlní, pak „Sláva“ sv. Alexiovi a po „I nyní“ nedìlní bohorodièen na stichovnì podle na-
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stupujícího hlasu; | není-li pøedveèer nedìle, ètou se všechny tøi stichiry
na stichovnì sv. Alexiovi, pak „Sláva“ sv. Alexiovi, pak „I nyní“ a bohorodièen na stichovnì nedìlní dle hlasu „Slávy“ (tedy z oktoichu dle hlasu
pøedcházející stichiry). ~ Tropary po Otèenáši pøi poehnání chlebù:
je-li pøedveèer nedìle, pak „Raduj se, Bohorodice Panno“ (dvakrát)
a tropar sv. Alexiovi (jednou) [tak je to dle typikonu pro slubu celého
bdìní (tj. veèerní s jitøní); koná-li se však jen velká veèerní s litijí bez
bdìní (tj. bez jitøní), pak tropary v pøedveèer nedìle takto: nedìlní, sv.
Alexiovi, „Raduj se, Bohorodice Panno“]. Jestli se z nìjakých dùvodù nekonala litije, ale slouí se jen velká veèerní bez poehnání chlebù, pak
v pøedveèer nedìle tropary: nedìlní, „Sláva“ sv. Alexiovi, „I nyní“ propustný (tj. závìreèný) bohorodièen z oktoichu dle hlasu nedìlního troparu. | Není-li pøedveèer nedìle, tedy pøi poehnání chlebù tropar sv.
Alexiovi (dvakrát), pak „Raduj se, Bohorodice Panno“ (jednou). Jestli se
z nìjakých dùvodù nekonala litije, ale slouí se jen velká veèerní bez
poehnání chlebù, pak tropary tyto: sv. Alexiovi, „Sláva… I nyní…“
propustný (tj. závìreèný) bohorodièen z oktoichu dle hlasu troparu sv.
Alexije.
k Pokud je chrám zasvìcen sv. Alexiovi a jeho svátek pøipadne na
nedìli, koná se vše, jak je uvedeno výše. Na liturgii: prokimen, apoštol,
evangelium a zpìv ke svatému pøijímání se berou jen Alexiji.
~ Tropary pøi ehnání chlebù se zpívají bez »Sláva…« »I nyní…«
~ Sluba dalším svatým, kteøí mají toho dne památku, se mùe konat napø. na malé veèerní pøed velkou veèerní.
X Na liturgii (v chrámu zasvìceném nìkterému svatému, tj. nikoliv
svátku Pánì èi Bohorodice). Je-li nedìle – tropary na malém vchodu: nedìlní (mùe i nemusí být i chrámu) a Alexiovi. Kondak nedìlní (chrámu), »Sláva…« kondak Alexiovi, »I nyní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“ (Pokud je chrám zasvìcen svátku Bohorodice, pak se jeho kondak
vdy pøesouvá na závìr a zpívá se místo „Nezahanbitelná zastánkynì“)
Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání – nedìlní
a Alexiovi. ~ Není-li nedìle: zaèátek liturgie a blahoslavenství jako
v nedìli. Tropary na malém vchodu: chrámu a Alexiovi. Kondaky: chrámu, »Sláva…« Alexiovi, »I nyní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“
(Je-li chrám zasvìcen Bohorodici, pak se místo kondaku „Nezahanbitelná zastánkynì…“ vdy bere kondak chrámu, který se tudí pøesouvá na
závìr zpìvu kondakù.) Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke
svatému pøijímání – Alexiovi.
k Zvláštní typikonální pøípad: je-li chrám zasvìcen sv. Alexiovi a jeho svátek pøipadne na nedìli, slouí se tého dne veèerní s opuštìním
chrámového svátku. Postup veèerní je jako u tzv. „všednodenní“. Stichiry se berou takto: na prvních stichirách se berou nejprve 3 stichiry sv.
Alexiovi a pak 3 stichiry svatému následujícího dne. „Sláva“ Alexiovi.
„I nyní“ dogmatik dle hlasu „Slávy“. Vchod není. Svìtlo tiché. Prokimen
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dne. Paremije se neberou. Hned následuje: „Dej, Hospodine, abychom
veèer tento…“ a poté prosebná ektenie. Litije není. Stichiry na stichovnì – Alexiovi. „Sláva“ Alexiovi. „I nyní“ nedìlní bohorodièen dle hlasu
Slávy. Tropary po Otèenáši: Alexiovi. „Sláva“ a tropar svatému následujícího dne. „I nyní“ nedìlní propustný bohorodièen dle hlasu Slávy.
Následuje ektenie a propuštìní. (Opuštìní chrámového svátku se nekoná, je-li následujícího dne svátek nebo památka svìtce s polyjelejem
nebo bdìním, co je pøípad dne následujícího po památce svatoøeèení
sv. Alexije, ale není to pøípad hlavního svátku sv. Alexije.)
Poznámka k typikonu
Významnost svátku sv. Alexije pro naší místní pravoslavnou církev
v èeských zemích a na Slovensku je urèena tím, e se jedná o jednoho ze
sboru našich pravoslavných svìtcù, které povaujeme svaté místní církve. Proto mu náleí oslava s litijí èi bdìním odpovídající zaøazení liturgického uctívání nejvìtších èeských svìtcù v hierarchii církevních
svátkù.
Poznámka ke stichirám sv. Alexiovi
Sluba obsaená v této brouøe je pøekladem ze sluby vydané na Ukrajinì s poehnáním metropolity chustského a vinogradivského Marka:
http://www.orthodoxkhust.org.ua/svyaty-ni/sluzhba-prepodobnomu-aleksyyu-karpatorusskomu/
ivot sv. Alexije viz v èeštinì na:
www.orthodoxia.cz/svati/alexej-kabaljuk.htm
V Jihlavì 2017 (v. 0.31)
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Sv. Alexiji,
pros Boha za nás!

