GREGORIAN
Zpìvník pro
liturgii pøedem posvìcených Darù
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A mezi chrámovou pøedsíní a oltáøem pláèou knìí,
sluebníci Hospodinovi, a prosí: „Ušetøi, Hospodine, lid svùj…“
(Joel 2,17)

„O Velkém pùstu se nesmí pøinášeti svatý chléb
kromì soboty a dne nedìlního.“
(Pravidlo 49. laodicejského snìmu; r. 343)

„Ve všech dnech pøedpaschálního pùstu kromì sobot a nedìlí
a svatého dne Zvìstování, posvátná liturgie nebudi jiná,
ne pøedem posvìcených Darù.“
(Pravidlo 52. VI. všeobecného snìmu; r. 680—692)

Liturgie pøedem posvìcených Darù je zvláštní velkopostní bohosluba, pøi
ní se vìøícím pøedkládají pro zbonou úctu a pøijímání svaté Dary posvìcené døíve – vìtšinou na plné liturgii konané pøedcházející nedìli.
Liturgie pøedem posvìcených Darù zastupuje v dnešním bohosluebném ivotì
pravoslavné církve nejstarobylejší liturgické formy a dávnovìké tradice zbonosti. Zní v ní doposavad ozvìna pradávného obyèeje veèerního svatého pøijímání
z Darù, které se posvìcovaly v nedìli na liturgii a byly pak rozdávány vìøícím, aby
si je odnášeli domù a mohli z nich sami v prùbìhu týdne pøijímat; zvláštì v dobách pronásledování bylo nutností, aby vìøící mìli eucharistii u sebe (to se v církvi samovolnì obnovuje i dnes, kdy vypukne pronásledování køesanù; doloeno
napø. po roce 1917 v Rusku). Tìm, co se nemohli z jakékoliv pøíèiny dostavit na liturgii, pøinášeli diákoni svaté Dary domù (mè. Justin Vyznavaè; 2. stol.). Bez èastého svatého pøijímání si první køesané neumìli svùj duchovní ivot pøedstavit.
V pravoslavné církvi není pøijato slouit ve všední dny velkopostních týdnù plnou
liturgii s promìòováním chleba a vína na drahocenné Tìlo a Krev Kristovy, protoe slavnostnost takové liturgie je vnímána jako nepatøièná ke všedním velkopostním dnùm, pro nì je typický duch kajícnosti, prostoty a zdrenlivosti od všeho slavnostního. Bohosluebné liturgické shromádìní s pøinášením a promìòováním svatých Darù nelze naproti tomu konat mimo ducha radosti, sváteènosti
a duchovního plesání (dávní køesané nazývali kadou plnou liturgii „paschou“),
a tak je tato duchovní slavnost vyhrazena v dobì postní pro dny sobotní a nedìlní
(co jsou dny sváteèní a pùst v nich polevuje); v pravoslavné církvi dodnes záøí
kadá plná liturgie odleskem paschální slavnosti, a kadý den, kdy se úèastníme
plné liturgie, získává pro nás duchovní rozmìr nedìle. Církevní Otcové pøirovnávají pùst k zápasu èili boji, a podobnì jako se voják v bitvì soustøedí na boj a nemyslí na slavnosti, protoe slavnost je a po vítìzství nad nepøáteli, tak i køesan
by v postní dny mìl pìstovat ducha zápasu a odloit všechny slavnosti – jak slavnosti duchovní tak i tìlesné (napø. svatby, soukromé oslavy apod.)
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Aby však vìøící nebyli pøipraveni o duchovní posilu svatým pøijímáním v prùbìhu ostatních dnù Velkého pùstu, kdy kvùli asketickému zápasu s vášnìmi tuto
blahodatnou pomoc všichni potøebujeme, bylo ustanoveno konat øád této bohosluby „pøedem posvìcených“, která vlastnì ani není liturgií (v tom plném smyslu
toho slova, jak je pouíváme pro liturgii sv. Jana Zlatoústého èi sv. Basila Velikého), a pùvodnì se pro ni oznaèení „liturgie“ ani nepouívalo; je to kající veèerní
bohosluba s obsáhlým pouèným starozákonním ètením a s obøadem ehnání
svìtla, k ní je pøipojen øád pøinášení a rozdìlování døíve posvìcených Darù a jejich pøijímání.
Liturgie pøedem posvìcených Darù se v souèasnosti koná jedinì ve všední dny
Velkého pùstu (tj. nikoliv o velkopostních sobotách èi v nedìlích, ani mimo dobu
svaté ètyøicátnice), pokud však není svátek Zvìstování pøesv. Bohorodice. Podle
nynìjší praxe se koná v prùbìhu Velkého pùstu ve støedu a v pátek, a pak první
tøi dny strastného týdne a na svátky významných svatých (napø. svátek nalezení
hlavy Jana Køtitele nebo svátek ètyøiceti muèedníkù èi je-li chrámový svátek;
také se slouí ve ètvrtek 5. velkopostního týdne, kdy je tzv. Ondøejovo stání).
Podle starších zvykù se mohla konat kadý všední velkopostní den od první postní støedy do velké støedy (tak bylo dle K. Nikolského zvykem ještì v 19. stol. napø.
v Kyjevsko-peèerské lávøe, leè zøejmì jen v pešèerách; stejnì se dìlo po celé Rusi
do 15. stol.). První liturgie pøedem posvìcených Darù se mùe vykonat na èistou
støedu a poslední na velkou (strastnou) støedu.
Ètení 18. kathismy má dùleitý význam. V dobì starozákonní byly tyto almy recitovány pøi stoupání po schodišti jerusalemského chrámu. Proto se jim øíká „písnì vzestupu“ nebo také „stupòù“. Byla to píseò lidí shromaïujících se k modlitbì
a pøipravujících se na setkání s Bohem. Pøi liturgii pøedem posvìcených Darù
chystá knìz v prùbìhu tohoto ètení eucharistický chléb posvìcený o pøedcházející
nedìli.
Vynášení svíce a poehnávání vìøících svìtlem, pøi nìm knìz praví: „Svìtlo
Kristovo osvìcuje všechny,“ pochází z hluboké dávnosti a souvisí s vyuèováním
katechumenù, jak o tom svìdèí sv. Jan Zlatoústý. Katechumenská pouèení, která
mj. spoèívala v usilovném ètení ze Starého zákona v dobì Velkého pùstu (viz zápisky poutnice Egérie), trvala do setmìní a byla doprovázena obøadem zaehnutí
svícnu. Pùvod tohoto obøadu leí ve staré idovské (a støedomoøské) tradici – pøi
zapalování veèerních svícnù se pronášelo díkùvzdání za svìtlo sesílané Nejvyšším, aby lidé mohli vidìt v noèní tmì. V køesanství byl pak tento obøad naplnìn
novým obsahem. Svícen slavnostnì pøinášený do modlitebního shromádìní pøipomínal vìøícím, e je mezi nimi pøítomen Kristus, který sám sebe nazval „Svìtlem svìta“ (Jan 8,12 a 9,5). S tím souvisí i zpìv veèerního 140. almu (Nech vznáší se modlitba moje…), jen je nazýván „svìtelným“.
ehnání svící uprostøed starozákonního ètení poukazuje na to, e se všechna starozákonní proroctví naplnila právì v Pánu Jeíši Kristu, vdy tato svíce zobra-
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zuje Krista, jak bylo pøipomenuto výše. Celý Starý zákon vede ke Kristu právì
tak, jako vede Velký pùst katechumeny k osvícení svatým køtem. Svìtlo køtu pak
otevírá jejich rozum k chápání uèení Kristova. Zachovaly se nám svícny ze 4. a 5.
století, na nich jsou napsána slova z této liturgie: „Svìtlo Kristovo osvìcuje
všechny.“
Zpìv „svìtelného“ 140. almu podruhé (tj. po paremijích) je pozùstatkem z dob
pøed zformováním dnešní podoby této bohosluby. Je moné, e ne získala souèasný øád a jednalo se prostì o svaté pøijímání po veèerní, konalo se právì pøi zpìvu tohoto almu. Dnes tvoøí zpìv almu pøekrásný a zároveò hluboce kající pøechod z veèerní bohosluby do øádu vlastní sluby pøedem posvìcených Darù. Sv.
Jan Zlatoústý praví, e tento alm je spasitelným lékem a prostøedkem k oèištìní, abychom se všichni – èímkoliv jsme se poskvrnili v prùbìhu dne – oèistili za
soumraku konèícího dne, a u jsme kdekoliv – doma èi ve mìstì nebo na samotì.
Dle starobylé tradice se vdy pøi tomto almu okuøuje kadidlem.
Velký vchod se èásteènì podobá velkému vchodu na plné liturgii, leè zde má úplnì
jiný liturgický význam i odlišný duchovní obsah. Pøedevším nutno pamatovat, e
se pøenáší nikoliv jen chléb a víno v kalichu, ale ji posvìcené Dary – tj. samo pøeèisté Tìlo napojené drahocennou Krví Kristovou. Všechny modlitby, prosby
a vzpomínky konané pøi pøinášení chleba a vína v rámci velkého vchodu na pøedcházející nedìlní plné liturgii, byly u nad tìmito Dary vysloveny, a proto se zde
velký vchod s pøenášením pøedem posvìcených Darù dìje v tichosti. U se tu nekoná ani pøedloení darù Bohu, ani jejich obìtování, ani eucharistický kánon
a samozøejmì ani jejich posvìcení èili promìnìní sestoupením Ducha Svatého.
Zde se ji pøi velkém vchodu pøinášením pøedem posvìcených Darù setkáváme
s Tajemstvím pøítomnosti samotného Krista! Proto pøi velkém vchodu poklekáme
a pøenášeným posvìceným Darùm se hluboce klaníme jako pøíchodu Krista Pána
v Jeho drahocenném Tìle a Krvi.
Liturgickým významem velkého vchodu je tedy pøinášení svatých Darù k pøijímání; duchovním obsahem tohoto velkého vchodu je pøíchod Krista v jeho Tìle
a Krvi mezi nás, a to pak naši mysl obrací k myšlenkám z velkopostního kánonu
sv. Ondøeje Krétského o posledním soudu, èi k pøipomínce druhého pøíchodu
Pánì ve slávì. Mlèení a ticho pøi velkém vchodu je výrazem úcty, hluboké pokory
a naprosté odevzdanosti. Kromì toho jsou naše bezhlesá ústa pøi velkém vchodu
symbolickým pøedobrazem skuteènosti, e pøi posledním soudu u nám ádná
slova ani modlitby nepomohou. Èas na modlitbu a pokání je zde, v pozemském
ivotì; tam na soudu však bude platit, e høíšníky odsoudí jejich vlastní skutky.
Svaté pøijímání. V Ruské pravoslavné církvi od doby Petra Mohily († 1646) pøevládl názor, e pøi svatém pøijímání na této liturgii je svatou Tajinou jen Chléb posvìcený pøi døívìjší plné liturgii, kdy byl zároveò napojen Krví Kristovou. Pøed
pøijímáním knìz pøedem posvìcené Dary vkládá do kalicha s vínem, aby se posvìcený Chléb provlhèil vínem, zmìknul a bylo snazší jej pøijímat. Nejmenší dìti,
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které pøijímají pøi plné liturgii jen Kristovu Krev, nepøijímají v Ruské církvi pøi
liturgii pøedem posvìcených Darù, nebo víno v kalichu není povaováno za svatou Tajinu, ale za pouhé víno. Avšak podle starších názorù, které jsou rozšíøeny
v øeckém pravoslaví (a byly i v Ruské církvi pøed dobou Petra Mohily), se víno
v kalichu stává Kristovou Krví, kdy jsou do nìj vloeny pøedem posvìcené Dary,
a proto v Øecku pøi této liturgii pøijímají z kalicha i nejmenší dìti.
Klekání. V pravoslavné církvi je obyèej ve všedních dnech Velkého pùstu klekat
èi konat velké (tzv. zemní) poklony, co obojí vhodnì odráí kající charakter tohoto údobí církevního roku. Proto je i pøi této kající liturgii zvykem pøi nìkterých
èástech sluby stát na kolenou nebo èinit poklony a k zemi. Kdy a jak dlouho se
kleèí, je dáno místními obyèeji rùzných svìtových církví. Níe je pøíklad praxe,
s ní je mono se setkat na východì naší místní církve. Bývá napø. zvykem kleèet
(a hlavu sklonit k zemi), kdy knìz ehná svící a volá: „Svìtlo Kristovo osvìcuje
všechny!“ Pak bývá zvykem kleèet pøi zpìvu „Nech vznáší se moje modlitba jako
kadidlo pøed tebou“ (po paremijích), avšak bez zemní poklony. Dále je obvyklé konat tøi zemní poklony (pokleknutí a sklonìní hlavy a k zemi) pøi modlitbì sv.
Efréma Syrského (Pane a Vládce ivota mého…), která se koná pøi liturgii vìtšinou dvakrát. Pøi velkém vchodu se pokleká (a hlava sklání k zemi, ani by kdo
hledìl na pøenášené posvìcené Dary); kdy knìz poloí svaté Dary na prestol, vìøící vstanou. Nìkde je zvykem pokleknout i na Otèenáš, a pak se kleèí, kdy knìz
vynáší svaté Dary k pøijímání vìøícím a stojí se na kolenou po celou dobu rozdávání svatého pøijímání (pøijímající však vstanou, pøijímají ve stoje, a pak u nepoklekají). Ti, kteøí nebyli u svatého pøijímání, uèiní zemní poklonu na poehnání
kalichem se svatými Dary pøi slovech: „Nyní i vdycky, a na vìky vìkùv“ (kdy
se chvilku po pøijímání odnášejí svaté Dary z prestolu na ertveník).
Dodatek k historii sluby. Velkopostní veèerní výuka katechumenù, pøipravujících se na pøijetí svatého køtu pøi Pasše, se spolu s obøadem pøinášení a ehnání
svìtla následnì spojily se starobylým církevním obyèejem, a tím bylo veèerní pøijímání pøedem posvìcených Darù.
Dle sv. Basila (4. stol.) bylo zvykem, e køesané pøijímali ètyøikrát týdnì (ve støedu, v pátek, v sobotu a v nedìli); pokud se nemohli (napø. z dùvodu vzdálenosti)
zúèastnit liturgie a nebo se liturgie na jejich místì nemohla tak èasto slouit, vìøící mìli doma svaté Dary, které obdreli pøi nedìlní liturgii, a sami z nich pøed
veèeøí pøijímali. Tak postupovali køesané na farnostech, stejnì jako mniši
v pouštích. Zároveò však vidíme snahu se k pøijímání pøedem posvìcených Darù
dle moností scházet. Køesanští sousedé ve svìtì se scházeli u jednoho z nich
k pøijímání, podobnì se shromaïovali i mniši v kapli. Èinili tak veèer po veèerní
bohoslubì, pøed jídlem (veèeøe byla v dobì pùstu jediným jídlem dne). Postupnì
se formuje i modlitební øád tohoto pøijímání (viz, jak se modlila pøed pøijímáním
ct. Marie Egyptská). V dobì pùstu, kdy se ve všední dny nekonala plná liturgie,
bylo poívání pøedem posvìcených Darù jedinou moností, jak zachovat pravidlo
ètyø pøijímání v týdnu. Pøijímáním se ve støedu a pátek ukonèoval celodenní pùst.
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Ke spojení tìchto obou dávných a tradicí v církevním vìdomí zachovaných praktik, veèerní
výuky a veèerního pøijímání pøedem posvìcených Darù, probìhlo zøejmì v dobì císaøe sv.
Justiniána v Konstantinopoli (531–536). Tenkrát se tato liturgie slouila velice èasto (sv. patriarcha Nikifor Vyznavaè ji pøedepisoval
slouit kadou støedu a pátek po celý rok, pokud
nebyl svátek, kvùli nìmu se rušil pùst, a na
svátek Povýšení svatého køíe; ve Velkém postu
ji konali kadý všední den; je moné, e byla døíve tato bohosluba konána kadodennì i v prùbìhu všech delších pùstù církevního roku,
avšak kvùli nárùstu poètu svátkù byla v prùbìhu vìkù omezena jen na Velký pùst a stala jeho
charakteristickou souèástí). Z pùvodnì jednoduchého a skromného provedení získala sluba
„pøedem posvìcených“ jistou velkopostnì zabarvenou krásu a dokonce urèitou støídmou slavnostnost, take se stala duchovním vrcholem
všednodenních velkopostních slueb.
Liturgie pøedem posvìcených Darù má tedy koøeny v nejstarších køesanských
obyèejích a jejich slouèením vznikla ještì pøed ivotem sv. Øehoøe Dvojeslova (tj.
Dialoga; † 604), øímského papee, který byl slavným liturgistou a významnì se
pøièinil o liturgickou obnovu v Øímské církvi. Mj. popisuje obøad posvìcení kalicha vína tím, e se do nìj ponoøí pøedem posvìcený Chléb (tj. Tìlo Kristovo).
Podle ústní tradice se sv. Øehoø a napø. Ambro Milánský pøièinili, aby se liturgie
pøedem posvìcených Darù na Západì rozšíøila; sv. Øehoø podle tohoto podání
shromádil svìdectví o rùzných zpùsobech konání zmínìné bohosluby, která se
do té doby slouila v kadém kraji jinak, sjednotil její øád a vyloil ji. Sv. Øehoøi
tedy nepatøí autorství této liturgie, ale z úcty k jeho liturgickému dílu (v jeho
dobì byla Øímská církev ještì pravoslavná) je jeho jméno nìkdy od 16. století spojováno s obøadem pravoslavné liturgie pøedem posvìcených Darù.
První svìdectví o pouití jména „liturgie pøedem posvìcených Darù“ máme ze zaèátku 7. století, kdy patriarcha Sergios Konstantinopolský v r. 615 zpíval v prvním týdnu velkopostním verš ze 140. almu: „Nech vznáší se…“, pøenášely se
pøedem posvìcené svaté Dary, po ohlasu presbytera: „Podle daru Krista tvého…“
lid zpíval „Nyní mocnosti nebeské…“ (Za autora tohoto hymnu je povaován právì patr. Sergios.)
Poznámka k èeské slubì dle této knihy, k pøekladu a k pouitým notacím je
umístìna v závìru na str. 60.
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Liturgie pøedem posvìcených Darù
Knìz:

B

lahosloveno budi království Otce i Syna i Svatého
Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.

Vìøící:

Pokud se pøed liturgií neèetly hodinky, pak by se
nyní mìlo konat celé „zaèínání obvyklé“. V pøípadì,
e jsou hodinky pøeèteny, následuje nyní ihned:
„Pojïte, pokloòme se Králi našemu Bohu…“
Zaèínání obvyklé:

almista: Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì!

ráli nebeský, Utìšiteli, Duchu pravdy, jen jsi všude pøítomen a vše
naplòuješ, poklade blaha a dárce ivota, pøijï a usídli se v nás a oèisti nás ode vší skvrny a spasi, Blahý, duše naše.
Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. (3×)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.
Pøesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, oèis høíchy naše. Vládce, odpus pøestoupení naše. Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše pro jméno své.
Hospodi, pomiluj. (3×)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.

Otèe náš, jen jsi na nebesích! Posvì se jméno tvé, pøijï království tvé,
buï vùle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme viníkùm našim a neuvoï
nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Knìz: Nebo tvé jest království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého

Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
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Vìøící: Amen.
Hospodi, pomiluj. (12×)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.
almista: Pojïte, pokloòme se Králi našemu Bohu.

Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed Kristem, Králem naším Bohem.
Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed samým Kristem, Králem a Bohem
naším.

Zpìvník liturgie pøedem posvìcených Darù

D
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almista ète alm 103. (104.)
alm Davidùv o stvoøení svìta

obroøeè, duše má, Hospodinu. Hospodine, Boe mùj, tys nadevše veliký. Odìn jsi ve slávu a velebnost. Svìtlem oblékáš se jako
rouchem.
Nebesa rozestíráš jako kùi stanovou. Shromaïuješ vody u sebe ve
výšinách. Oblaka pouíváš jako svùj vùz, na perutích vìtru kráèíš.
Andìly své utvoøil jsi jako vanutí vichru a sluebníky tvé jako plamen
ohnivý.
Zaloil jsi zemi na pevných základech jejích a nepohne se na vìky vìkùv. Propast ji halí jako roucho; nad horami stály vody. Jak jsi jim pohrozil, rozebìhly se; rachot hromu tvého je zaplašil. Zdvihají se vlny
jako hory a klesají jako roviny na místo, je jsi jim urèil. Meze jsi jim
poloil, které nepøekroèí, nevrátí se, aby pøikryly zemi.
Urèuješ pramenùm v roklích vyvìrat, aby mezi horami vody tekly; napájejí všelikou zvíøenu polní, divocí osli z nich ukojí ízeò svou. U nich
má své hnízdo ptactvo nebeské, mezi skalami šveholící.
Svlauješ hory se své klenby, plody díla tvého nasycuje se zemì. Trávì
dáváš rùsti pro dobytek, jako i bylinám pro potøebu lidí, abys tak vyvodil chléb ze zemì. Víno rozveseluje srdce èlovìka, take jeho oblièej
záøí jako pomazaný olejem. Chléb pak srdce èlovìka posiluje.
Dosyta píti mohou polní stromy i cedry libánské, které Bùh sázel;
tam staví si ptactvo hnízda svoje, èapí hnízdo jim vévodí.
Vysoké hory patøí kozorocùm, skály pak jsou útoèištìm zajícùm.
Bùh uèinil mìsíc, by èasy odmìøoval; slunce ví, kdy dluno mu zapadati. Pøivádíš tmu, i nastává doba noèní; v té se hýbají všechna zvíøata
lesní; lvi øvou po koøisti, ádajíce na Bohu pokrm sobì. Vzešlo slunce,
a sbírají se znovu a do doupat se ukládají.
Tu pak vychází èlovìk k dílu svému, aby pracoval a do veèera.
Jak vznešená jsou díla tvá, Hospodine! Všechno jsi moudøe uèinil.
Plna je zemì tvorstva tvého. Moøe tu velké a širé; v nìm nesèíslný poèet havìti, ivoèichù malých i velkých. Tam proplouvají koráby a drak,
jeho jsi stvoøil, abys ho poníil.
Všechno od tebe oèekává, e jim dáš pokrm v èas pøíhodný.
Ty dáváš jim, a oni berou; otevíráš ruku svou, a všichni jsou naplnìni
blahem.
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Odvrátíš-li však tváø svou, dìsí se; odnímáš-li jim
ducha, ztrácejí se a navracejí se v hlínu svou. Pošleš
ducha svého, utváøeni jsou opìt, a tak obnovíš tváø
zemì.
Sláva Hospodinova budi na vìky. Radost má ze
svých skutkù Hospodin. Pohlédne na zemi, a zaène
se tøást; dotkne se hor, a kouøí se z nich.
Zpívati budu Hospodinu po celý ivot svùj; chváliti
budu Boha svého, dokud íti budu. Ké se mu líbí
rozjímání moje, já pak radovati se budu v Hospodinu. Ké by vymizeli
høíšníci ze zemì, a bezboníci – aby ji nebyli!
Dobroøeè, duše má, Hospodinu! Slunce ví, kdy dluno mu zapadati,
pøivádíš tmu, i nastává doba noèní. Jak vznešená jsou díla tvá, Hospodine! Všechno jsi moudøe uèinil.
»Sláva… I nyní…«
Alleluja, alleluja, alleluja. Sláva tobì, Boe! (Tøikrát)
Ektenie velká

Knìz nebo diákon:
Vìøící: È

V pokoji k Hospodinu modleme se!

Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Ç

Za mír celého svìta, za blaho svatých církví Boích a za sjednocení všech
k Hospodinu modleme se.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
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Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s vírou, zboností a bázní Boí
k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Za metropolitu našeho vladyku

(jméno) [za vladyku našeho (jméno)], za
dùstojné knìstvo, diákonstvo v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Za vlast naši a její pøedstavitele k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Za mìsto toto [vesnici tuto, svatý monastýr tento], za všechna mìsta a zemì
i za ty, kteøí podle víry v nich ijí, k Hospodinu modleme se.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Za pøíznivé poèasí, za hojnost plodù zemských a za pokojné èasy k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Za cestující po zemi, vodì i vzduchem, za nemocné, trpící, zajaté a za spásu jejich k Hospodinu modleme se.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého souení, hnìvu a nouze, k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe, blahodatí (milostí) svou.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
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Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami sebe
i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Vìøící:

N

ebo tobì náleí všeliká sláva, èest a klanìní, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.

Knìz:

Vìøící: Amen.
almista ète 18. kathismu altáøe.
Kathisma je rozdìlena na tøi èásti èili „slávy“. Pøi ètení kathismy je po kadé
„slávì“ malá ektenie.
alm 119. (120.)
Píseò stupòová

K Hospodinu v souení svém jsem volal, a On mne vyslyšel. Hospodine, vysvoboï moji duši od rtù nespravedlivých i od jazyka lstivého. Co
ti pøinese nebo co tì stihne za jazyk lstivý? Støely naostøené bojovníka
silného s uhlím øeøavým. Bìda mnì, nebo dlouí se doba mého vyhnanství, usadil jsem se v sídlech kedaøenských. Dlouho je zde duše
moje cizincem; s tìmi, kteøí nenávidí pokoj, il jsem v míru. Kdy jsem
pak s nimi hovoøil, oni mne bezdùvodnì napadali.
alm 120. (121.)
Píseò stupòová

Pozdvihuji oèi své k horám, odkud pøijde pomoc má. Pomoc má jest
od Hospodina, který uèinil nebe i zemi. Nedopustí, aby zakolísala
noha tvá, nebo nezdøímne Ochránce tvùj. Hle, nezdøímne, ani bude
spát Ochránce Israele. Hospodin tì opatruje, Hospodin je tvá záštita
po pravici tvé. Za dne tì Slunce neseehne, ani ti neublíí Luna v noci.
Hospodin tì støeí od všelikého zla; duši tvou støeí Hospodin. Hospodin ochrání tvé vcházení i vycházení, od nyní a na vìky.
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alm 121. (122.)
Píseò stupòová

Veselil jsem se, kdy mi øekli: »Do domu Hospodinova pùjdeme.« A ji
stojí nohy naše v síních tvých, Jerusaleme. Jerusalem je vzdìlán na
podobu mìsta, jeho domy jsou spojeny v jeden celek. Tam toti vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, dle zjevení Israele, chválit jméno
Hospodinovo. Tam postaveny jsou stolce soudné, trùny v domì Davidovì. Tedy proste za pokoj pro Jerusalem a za hojnost tìm, kdo jej milují!
Budi pokoj v tvrzi tvé a blahobyt v palácích tvých! Kvùli bratøím
svým a bliním svým pøáti ti budu pokoj. Pro dùm Hospodina Boha
našeho usilovat budu o dobro pro tebe.
alm 122. (123.)
Píseò stupòová

K tobì pozdvihuji oèi své, jen na nebesích pøebýváš. Hle, jako oèi sluhù upøeny jsou na ruce pánù svých, jako oèi sluebnice na ruce paní
své, tak zraky naše k Hospodinu, Bohu našemu, dokud se neslituje
nad námi. Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, nebo pøesyceni jsme potupou. Zcela je ji naplnìna duše naše posmìchem blahobytných a pohrdáním pyšných.
alm 123. (124.)

K dyby Hospodin s námi nebyl — nech nyní dí Israel — vdy kdyby
Hospodin s námi nebyl, kdy lid povstal proti nám, zaiva by nás tehdy zhltli; kdy vzplál hnìv jejich na nás, tehdy by nás voda zatopila.
Leè prošla proudem vody duše naše. Duše naše pøešla pøes valící se
vody nespoutané. Blahoslaven Hospodin, který nás nevydal za koøist
zubùm jejich! Duše naše vyvázla — jako ptáèe z osidla lovce; sí se protrhla a my jsme vysvobozeni! Pomoc naše je ve jménu Hospodinovì,
který uèinil nebe i zemi.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky
vìkùv. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja, sláva tobì, Boe! (Tøikrát)
1. malá ektenie

Knìz nebo diákon:

Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.
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Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi
a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny
Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami
sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu
Bohu poruème.
Vìøící: Tobì, Hospodine.
Knìz:

Nebo tvá jest vláda a království i moc a sláva, Otce i Syna i Svaté-

ho Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

almista pokraèuje ve ètení 18. kathismy. Nyní ète druhou „slávu“.
alm 124. (125.)
Píseò stupòová

K do doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion; nepohne se na vìky,
kdo ije v Jerusalemì. Hory jsou kolem nìj, Hospodin je okolo lidu svého, od nyní a na vìky. Nebo neponechá Hospodin ezlo høíšníkù nad
údìlem spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví k nepravostem
rukou svých. Dobøe èiò, Hospodine, lidem dobrým a tìm, kteøí jsou
srdce upøímného. Avšak ty, kteøí se odklonili k chytráctví potrestá
Hospodin s tìmi, kteøí páší nepravosti; pokoj Israeli!
alm 125. (126.)
Píseò stupòová

K dy Hospodin navrátil zajatce sionské, jak jsme se radovali! Tehdy
naplnila se veselím ústa naše a jazyk náš jásal; tehdy se øíkalo mezi
národy: »Veliké vìci s nimi uèinil Hospodin!« Veliké vìci s námi uèinil
Hospodin, proto jsme se radovali. Navra, Hospodine, naše zajaté, pøiveï je jako dešový pøíval hnaný jiním vìtrem. Ti, kdo sejí se slzami,
s veselím budou nouti. Chodí, jdouce s pláèem, rozsévajíce semena
svá; potom však vrátivše se, pøijdou radostnì sbírat snopy své.
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alm 126. (127.)
Píseò stupòová (Šalomounova)

Nestaví-li dùm Hospodin, marnì se namáhají stavitelé; nechrání-li
mìsto Hospodin, marnì bdí strá. Nadarmo vstáváte èasnì z rána;
vstanete po noèním vysedávání a jíte chléb trápení, zatímco svým milovaným dopøává Bùh spánku. Hle, dìdictvím Hospodinovým jsou synové, odmìnou Jeho je plod lùna. Èím jsou støely v ruce silného bojovníka, tím jsou synové vyhnancù. Blaený ten, jen skrze nì splnil pøání své; nebude zahanben, kdy se pøít budou v bránì s nepøáteli
svými.
alm 127. (128.)
Píseò stupòová

B lahoslaven kadý, kdo se bojí Hospodina a chodí po cestách Jeho.
Z práce rukou svých iviti se budeš, blahoslaven budeš a dobøe se ti povede. Manelka tvá bude jako réva plodná pnoucí se po stìnách domu
tvého; synové tví jako výhonky olivové okolo stolu tvého. Hle, takové
poehnání bude míti mu bojící se Hospodina! Poehná ti Hospodin se
Sionu a budeš vidìt blaha Jerusalema po všechny dny ivota svého.
Spatøíš syny synù svých. Pokoj Israeli!
alm 128. (129.)

È asto mne napadali od mladosti mé, a teï øekne Israel; mnohokrát
na mne dotírali ji od mladosti mé, avšak nepøemohli mne. Po høbetì
mi „tanèili“ høíšníci, rozmnoujíce nepravosti své. Hospodin je spravedlivý — sal šíje høíšníkù. A se zastydí a zpìt vrátí všichni, kdo nenávidí Sion! Nech jsou jako tráva na zdech, která usychá døíve, ne
bývá vytrena. Ten, kdo ji trhá, ruce si nenaplní, ani náruè svou, kdo
sbírá snopy. A neøekne jim kolemjdoucí: »Poehnání Hospodinovo na
vás! ehnáme vám ve jménu Pánì!«
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky
vìkùv. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja, sláva tobì, Boe! (Tøikrát)
2. malá ektenie

Knìz nebo diákon:

Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.
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Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami sebe
i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Vìøící: Tobì, Hospodine.

N

Knìz:
ebo blahý a lidumilný Bùh jsi ty a tobì chválu vzdáváme, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Tøetí sláva 18. kathismy zaèíná almem 129. (130.)
Píseò stupòová

Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání mé. Ké
bude tvé ucho naslouchat hlasu modlitby mé. Budeš-li nepravosti míti
na zøeteli, Hospodine, Hospodine, kdo obstojí? U tebe však je oèištìní. Pro Jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše má tvé
slovo; doufá duše má v Hospodina. Od stráe jitøní a do noci, od stráe
jitøní nech doufá Israel v Hospodina. Nebo u Hospodina je milost
a hojná je u Nìho spása; On vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.
alm 130. (131.)
Píseò stupòová

H ospodine, nepovyšuje se srdce mé, ani mám povýšený pohled;
neenu se za vìcmi velikými, ani za divy pøevyšujícími moje postavení. I kdy jsem nesmýšlel pokornì, pøece jsem povznesl duši svou
k tobì – jako kojence do náruèe matky jeho; vlídnì pøijmi duši mou. A
doufá Israel v Hospodina, od nyní a na vìky!
alm 131. (132.)
Píseò stupòová

R ozpomeò se, Hospodine, na Davida a veškerou jeho mírnost; nebo
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pøísahal Hospodinu, slib uèinil Bohu Jákobovu. Nevstoupím do pøíbytku domu svého, neulehnu na své loe; nedopøeji spánku oèím svým
ani zdøímnutí svým víèkùm ani spoèinutí spánkùm svým, dokud nenaleznu místo Hospodinu, pøíbytek Bohu Jákobovu. Hle, slyšeli jsme,
e je v Efratì, našli jsme jej v kraji doubrav. Vstupme do pøíbytkù jeho,
pokloòme se místu, kde stály nohy jeho. Povstaò, Hospodine, pøijï na
místo spoèinutí svého, ty i archa svatynì tvé. Knìí tvoji obléknou se
ve spravedlnost a svatí tvoji se budou radovat. Pro Davida, sluebníka
svého, neodvracej se od tváøe pomazaného svého. Pøísahal Hospodin
Davidu v pravdì své a nevezme ji zpìt: »Toho, kdo vzejde z beder tvých,
dosadím na tvùj trùn. Dodrí-li synové tvoji smlouvu mou a tato zjevení má, jim je budu uèit, budou na vìky i synové jejich sedìt na trùnu
tvém. Nebo vyvolil si Hospodin Sion, vybral si jej za sídlo své. Zde je
místo odpoèinutí mého na vìky vìkùv, zde pøebývati budu, nebo tady
se mi zalíbilo. Pokrm jeho rozmnoím a poehnám, jeho chudé nasytím chleby. Jeho knìze obléknu do spásy a svatí jeho jásati budou s radostí. Zde dám vypuèet rohu Davidovu; pøipravil jsem svíci pomazanému svému. Nepøátele jeho obléknu v hanbu, leè na nìm rozkvete svatost má.«
alm 132. (133.)
Píseò stupòová

H le, jaké dobro a jaká útìcha tam, kde bratøí ijí svornì! Jako myro na
hlavì, kanoucí a na bradu, bradu Áronovu, stékající a na lem jeho
roucha. Jako rosa hermónská, je se snáší na hory sionské. Nebo tam
odevzdal Hospodin poehnání a ivot na vìky.
alm 133. (134.)
Píseò stupòù

Nu dobroøeète nyní Hospodinu všichni sluebníci Hospodinovi, stojící v chrámu Pánì, v nádvoøích domu Boha našeho. Za nocí vztahujte
ruce své ke svatyni a dobroøeète Hospodinu. Se Sionu ti poehná Hospodin, který uèinil nebe i zemi.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky
vìkùv. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja, sláva tobì, Boe! (Tøikrát)
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3. malá ektenie

Knìz nebo diákon:

Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami sebe
i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Vìøící: Tobì, Hospodine.
Knìz:

Nebo tys Bùh náš, Bùh milosti a spásy, a tobì chválu vzdáváme,

Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Vìøící zpívají (úryvek ze almu 140. / 141.):
„Hospodine, k tobì volám…“

Hospodine, k tobì volám, vyslyš mne; vyslyš mne, Hospodine. Hospodine, k tobì volám, vyslyš mne; pozoruj hlas modlitby mé. Kdy vzývám
tebe, vyslyš mne, Hospodine. Vznášej se moje modlitba jako kadidlo pøed
tebou. Pozdviení rukou mých, ertva veèerní; vyslyš mne, Hospodine.
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Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 10
Stichiry dne z triodu, muèednièny z oktoichu (zde na str. 53). Pak další stichiry
svatému dne z mineje (není-li minea, pak místo minejních stichir je moné zpívat kající stichiry; viz pozn. o èeské slubì na str. 60).
Mezi stichirami jsou pøíslušné „stíšky“:

na 10:
Vyveï ze aláøe duši mou, abych oslavoval jméno tvé.
Èekají spravedliví, e mne odmìníš.

na 8:
Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání mé.
Ké bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.

na 6:
Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine, kdo obstojí? U tebe
však je oèištìní.
Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše má tvé slovo; doufá
duše má v Hospodina.

na 4:
Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá Israel v Hospodina.
Nebo u Hospodina je milost a hojné je u Nìho vysvobození; On vysvobodí Israele
ze všech jeho nepravostí.
Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte Ho všichni lidé!
Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda Hospodinova zùstává na vìky.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
Následuje „stichira na Sláva“ pro svátek toho dne z mineje (pøípadnì z triodu),
pokud je tam uvedena; pokud uvedena není, tak po »Sláva…« hned »I nyní…«
a poté bohorodièen; viz níe.

I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Otevírá se královská brána. Pøisluhující se pøipraví se svící na malý vchod. Pøi
malém vchodu se nekleèí.
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Zpívá se pomalu bohorodièen – podle typiku (z triodu nebo z mineje; v pátek
vìtšinou první bohorodièen – tj. dogmatik – konèícího hlasu z oktoichu).
Vchod s kadidlem. (Kdy se však ète pøi slubì liturgie pøedem posvìcených
Darù z evangelia, koná se vchod s Evangeliáøem.)
Z evangelia se pøi této liturgii (pøed vroucí ektenií) ète v tìchto pøípadech: na
svátek nalezení uctívané hlavy sv. Jana Køtitele (církevního kalendáøe 24. února / 8. bøezna dle starého kalendáøe) nebo ètyøiceti muèedníkù (církevního kalendáøe 9. bøezna / 22. bøezna dle starého kalendáøe), na chrámový svátek a v
prvních tøech dnech velkého týdne.

Knìz: Velemoudrost! Povznesme se!
Svìtlo tiché.
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Vynášení svíce a poehnávání vìøících svìtlem, pøi nìm knìz praví: „Svìtlo Kristovo osvìcuje
všechny,“ pochází z hluboké dávnosti a souvisí s vyuèováním katechumenù. Tato pouèení, která
mj. spoèívala v usilovném ètení ze Starého zákona v dobì Velkého pùstu, trvala do setmìní a byla
doprovázena obøadem zaehnutí svícnu. Svícen slavnostnì pøinášený do modlitebního shromádìní pøipomínal vìøícím, e je mezi nimi pøítomen Kristus, který sám sebe nazval „Svìtlem
svìta“. ehnání svící uprostøed starozákonního ètení poukazuje na to, e se starozákonní proroctví naplnila právì v Pánu Jeíši Kristu. Celý Starý zákon toti vede ke Kristu. S tím souvisí zpìv
„svìtelného almu“ (140.). Sv. Jan Zlatoústý praví, e tento alm je spasitelným lékem a prostøedkem k oèištìní od všeho, èím jsme se poskvrnili v prùbìhu dne.

1. prokimen
Knìz: Pozor mìjme! Pokoj všem.

Velemoudrost!
almista ète a zpívá prokimen dne z triodu.

1. paremije
Knìz: Velemoudrost!
almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme.
almista ète 1. paremiji (z knihy Genesis).
Pøi ètení paremijí se sedí.

2. prokimen
Knìz: Pozor mìjme!
almista ète a zpívá druhý prokimen dne z triodu.

Poté knìz bere obìma rukama kadidelnici a svícen a øíká smìrem na východ:
„Velemoudrost! Povznesme se!“ A pak se otáèí k západu, ehnaje se slovy:
„Svìtlo Kristovo osvìcuje všechny!“ (Vìøící se hluboce klanìjí.)

2. paremije
almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!
almista ète 2. paremiji (z knihy Pøísloví).
Pøi ètení paremijí vìøící sedí.
Pak se ètou paremije svátku nebo svatému,
je-li zítra polyjelej èi bdìní.

Poté doètení paremijí knìz: Pokoj tobì. Velemoudrost!
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Pak almista zpívá: Vznášej se moje modlitba pøed tebou… (Prokládáno
pøíslušnými verši.) Na tuto modlitbu všichni poklekají (støídají-li se ve zpìvu
levý a pravý chór (kliros), pak ten chór, který zrovna zpívá, spolu s lidem v té
polovinì chrámu stojí, kdeto druhý chór, který zrovna mlèí, a lid v jeho
polovinì chrámu kleèí; na verše zpívané almistou mezi zpìvy chóru všichni
vstávají, a pak zpívá zase druhý chór, kdeto první chór a jeho polovina
chrámu poklekne). (Kde nejsou dva chóry, kleèí všichni.)

V

znášej se moje modlitba jako kadidlo pøed tebou. Pozdviení rukou mých, ertva veèerní.

Vìøící zpívají: „Vznášej se…“ (Nech vznáší se…)

V pøíloze je tento zpìv uveden s notací dle Gorazdova sborníku (viz str. 50)
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Hospodine, k tobì volám, vyslyš mne; pozoruj hlas modlitby mé. Kdy vzývám tebe, vyslyš mne, Hospodine.

Vìøící zpívají: Vznášej se moje modlitba jako kadidlo pøed te-

bou. Pozdviení rukou mých, ertva veèerní.

Postav, Hospodine, strá k ústùm mým, dveøe rtù mých
ohlídej.

Vìøící zpívají: Vznášej se moje modlitba jako kadidlo pøed te-

bou. Pozdviení rukou mých, ertva veèerní.

D

ej, a srdce moje se nekloní k øeèem lstivým kvùli vymýšlení vytáèek z høíchù.
Vìøící zpívají: Vznášej se moje modlitba jako kadidlo pøed tebou.
Pozdviení rukou mých, ertva veèerní.
Knìz první polovinu: Vznášej se moje modlitba jako kadidlo pøed tebou.
Vìøící dokonèují zpìvem: Pozdviení rukou mých, ertva veèerní.

P

Nakonec tøi velké poklony (s modlitbou sv. Efréma Syrského):

ane a Vládce ivota mého, chraò mne od ducha lenosti, sklíèenosti,
panovaènosti a prázdnomluvnosti. †

Ducha pak èistoty, pokory, trpìlivosti a lásky udìl mi, sluebníku
svému. †
Ó Pane a Králi, dej, abych vidìl providìní svá a neodsuzoval bratra svého, nebo tys blahosloven na vìky vìkùv. Amen. †
Tímto konèí veèerní bohosluba a zaèíná øád samotné liturgie pøedem posvìcených Darù.

Pokud je svátek nalezení uctívané hlavy sv. Jana Køtitele nebo ètyøiceti muèedníkù èi chrámový svátek, pak se po ukonèení zpìvu „Vznášej se moje modlitba“
otevírají královská vrátka. Nato se pìje prokimen, ète se apoštol, alleluja
a evangelium, a dále, jak je obvyklé. Není-li svátek, tak po „Vznášej se moje
modlitba“ a po tøech poklonách u následuje vroucí ektenie.
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Jsou-li první tøi dny strastného týdne, pak se ète jen evangelium (bez prokimenu a apoštola). Není-li strastný týden, následuje hned po tøech poklonách vroucí
ektenie a dále dle øádu této liturgie. Evangelium se ète, jak je uvedno níe.
Ètení z evangelia
Knìz (diákon) zvolá:

Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme svaté evangelium!
Knìz ehná lid: Pokoj všem.
Vìøící:

Knìz èi diákon:
Vìøící:

O

d … svaté evangelní ètení.

Knìz (diákon): Pozor mìjme! (A pøedèítá se z evangelia.)
Vìøící po ukonèení ètení znovu zpívají: Sláva tobì, Pane, sláva tobì!
Nyní se pokraèuje dle øádu sluby „pøedem posvìcených“.
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R
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Ektenie vroucí

ceme všichni z celé duše a z celé mysli své rceme!

Vìøící: È

Knìz (diákon): Hospodine, Vševládce, Boe otcù našich, prosíme tebe, vy-

slyš nás a smiluj se!
Vìøící: Ç

Knìz (diákon): Smiluj se nad námi, Boe, podle velikého milosrdenství své-

ho, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se!
Vìøící:

Knìz (diákon): Ještì modlíme se za metropolitu našeho vladyku (jméno)
[i za vladyku našeho (jméno)] a všechny naše bratry v Kristu.
Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Ještì modlíme se za bratry naše, knìstvo, mnišské ducho-

venstvo a všechno bratrstvo naše v Kristu.
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Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Ještì modlíme se za vlast naši a její pøedstavitele ve správì
státní i ve vojsku, abychom ivoty své tiše a pokojnì strávili ve všeliké
zbonosti a èistotì.
Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Ještì modlíme se za blaené a vìèné pamìti hodné jejich
svatosti pravoslavné patriarchy, za zakladatele svatého chrámu tohoto
[svatého monastýru tohoto] i za všechny pravoslavné døíve zesnulé otce
i bratry, zde a všude jinde odpoèívající.
Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Ještì modlíme se za ty, kteøí pøinášejí dary a kteøí dobro-

diní èiní ve svatém a veledùstojném chrámì tomto, za pøisluhující, zpívající a pøítomný lid, oèekávající od tebe velikých a hojných milostí.
Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Knìz:

Nebo milostivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu vzdáváme,

Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící:

Ektenie za katechumeny

Knìz (diákon):
Vìøící: È

Katechumeni, modlete se k Hospodinu!
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Knìz (diákon): Vìrní, modleme se za katechumeny, aby Hospodin smiloval

se nad nimi.
Vìøící: Ç

Knìz (diákon): Aby je nauèil slovu Pravdy.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Aby zjevil jim evangelium spravedlnosti.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Aby sjednotil je se svatou svou obecnou a apoštolskou Círk-

ví.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Spasi je, smiluj se nad nimi, zastaò se jich a ochraòuj je,

Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Katechumeni, skloòte hlavy své pøed Hospodinem!
Vìøící (pomalu):

A

by i oni s námi velebili nejctìnìjší a velikolepé jméno tvé,
Knìz nahlas:
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící:

30

Gregorian

Malé ektenie s modlitbami (a ektenie za osvìcované)
Knìz (diákon): Katechumeni, odejdìte! Kdo jste katechumeny, vyjdìte
ven! Katechumeni, odejdìte! Nikdo z katechumenù, nezùstávej zde! Vìrní, opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
Od støedy ètvrtého týdne velkopostního se po ohlasu knìze: „Aby i oni s námi velebili…“ øíkají prosby následující ektenie (a to na všech liturgiích pøedem posvìcených Darù i v pøípadì, e je svátek, avšak kromì sobot a nedìlí).

Knìz (diákon): Katechumeni, odejdìte! Kdo jste katechumeny, vyjdìte
ven! Katechumeni, odejdìte! Všichni, kteøí se hotovíte ke svatému osvícení, pøistupte! Pomodlete se, vy, kteøí se pøipravujete ke svatému osvícení!
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
Ektenie za osvìcované
Knìz (diákon): Vìrní, za bratry pøipravující se ke svatému osvícení a za
spásu jejich k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Aby je Hospodin upevnil a posílil.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Osvítil je svìtlem poznání a zbonosti.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Uèinil je hodnými v èase pøíhodném koupele znovuzrození,
odpuštìní høíchù a roucha neporušitelnosti.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Zrodil je skrze vodu a Ducha.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Daroval jim víru dokonalou.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Pøipoèetl je k vyvolenému stádci svatému.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
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Knìz (diákon): Spasi je, smiluj se nad nimi, zastaò se jich a zachovej je,

Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Kteøí se pøipravujete ke svatému osvícení, skloòte hlavy své

pøed Hospodinem.
Vìøící (pomalu):

Knìz: Nebo tys osvícení naše a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící (pomalu): Amen.
Knìz (diákon): Všichni, kdo se pøipravují ke svatému osvícení, odejdìte!

Pøipravující se ke svatému osvícení, vyjdìte ven! Katechumeni, odejdìte!
Nikdo z katechumenù, nezùstávej zde! Vìrní, opìt a opìt v pokoji
k Hospodinu modleme se.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.
Tady konèí prosby pronášené a od støedy ètvrtého týdne velkopostního.
Dále se pokraèuje:
Knìz (diákon): Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej
nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící (pomalu): Ç

Knìz (diákon): Velemoudrost!
Knìz:

Nebo tobì náleí všeliká sláva, èest a klanìní, Otci i Synu i Svaté-

mu Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící (pomalu): Amen.
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Knìz (diákon): Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.
Vìøící (pomalu):

È

Knìz (diákon): Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej
nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící (pomalu): Ç

Knìz (diákon): Velemoudrost!

P

Knìz:
odle daru Krista tvého, s ním blahosloven jsi s pøesvatým a blahým a oivujícím Duchem tvým, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Vìøící kleèíce zpívají první èást hymnu: „Nyní mocnosti nebeské…“
(Zde na starobylý nápìv, v pøíloze na nápìv dle GS; viz str. 50)
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Poté se koná velký vchod (nesou se drahocenné Tìlo a Krev Kristovy, je byly
posvìceny na liturgii o pøedcházející nedìli). Pøi vchodu je naprosté ticho.
Kdy se pøenášejí svaté Dary, všichni lidé jsou hluboce sklonìni (duchovní
a mniši s nepokrytými hlavami), jak se náleí pro vzdání úcty k Boským Tajinám, je jsou pøinášeny na svatý prestol. Lidé i pìvci kleèí a klanìjí se (buï
s tváøí u zemì nebo alespoò sklonìním hlavy) pøed Kristem Bohem pøítomném
skrze jeho pøedem posvìcené drahocenné Tìlo a Krev. Pøinášení svatých Darù
se dìje v mlèení; nikdo nic neøíká ani se nic nezpívá.

Po vchodu do oltáøe vìøící vstanou a pìjí 2. èást hymnu: „S vírou a láskou…“
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Po velkém vchodu všichni stojí a konáme s nepokrytou hlavou tøi poklony.
Píše-li se zde (a kdekoliv jinde v triodu postním) o „tøech poklonách“, jsou tím
myšleny velké (tzv. zemní) poklony, vìtšinou doprovázené modlitbou sv. Efréma
Syrského (Pane a Vládce ivota mého…), není-li na tom místì uvedeno jinak.

P

Následují tøi velké poklony (s modlitbou sv. Efréma Syrského):

ane a Vládce ivota mého, chraò mne od ducha lenosti, sklíèenosti,
panovaènosti a prázdnomluvnosti. †

Ducha pak èistoty, pokory, trpìlivosti a lásky udìl mi, sluebníku
svému. †
Ó Pane a Králi, dej, abych vidìl providìní svá a neodsuzoval bratra svého, nebo tys blahosloven na vìky vìkùv. Amen. †
Prosebná ektenie

Knìz èi dikákon:

Vykonejme veèerní modlitbu naši k Hospodinu.

Vìøící: È

Za pøedloené a pøedem posvìcené drahocenné Dary k Hospodinu modleme se.
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Vìøící: Ç

Aby lidumilný Bùh náš, pøijav je na svatý nadnebeský a duchovní oltáø
svùj jako pøíjemnou vùni duchovní, seslal nám Boskou blahoda a dar
Svatého Ducha, modleme se.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého souení, hnìvu a nouze, k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe, blahodatí (milostí) svou.
Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Abychom celý veèer dokonale, svatì, pokojnì a bez høíchù strávili, Hospodina prosme.
Vìøící: È

Za andìla pokoje, vìrného vùdce, ochránce duší a tìl našich, Hospodina
prosme.
Vìøící: Ç Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za odpuštìní a prominutí høíchùv a pokleskù našich Hospodina prosme.
Vìøící: È Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za to, co je dobré a uiteèné duším našim, a za mír svìta Hospodina prosme.
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Vìøící: Ç Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Abychom ostatní èas ivota svého v pokoji a pokání skonèili, Hospodina
prosme.
Vìøící: È Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za køesanské skonání ivota našeho, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji
a za dobré zodpovídání se na hrozném soudu Kristovì prosme.
Vìøící: Ç Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Sjednocenost ve víøe a úèastenství Ducha Svatého vyprosivše, sami sebe i
druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Vìøící:

Knìz:

A

uèiò nás hodny, Vládce, abychom s dùvìrou a neodsouzenì smìli vzývati tebe, nebeského Boha Otce a øíkati:

Všechen pøítomný lid zpívá (stoje na kolenou):
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Knìz: Nebo tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha,
nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící (vstanou):

Knìz ehnaje lid:

Pokoj všem!

Vìøící:

Diákon:

Skloòte hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící (se klaní a pomalu zpívají):

B

lahodatí a slitovností i lidumilností jednorozeného Syna svého,
s ním blahosloven jsi, spolu s pøesvatým, blahým a oivujícím Duchem
svým, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Knìz:
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Vìøící (co nejpomaleji):

Knìz se dotýká Tìla Kristova, volaje:

P

ozor mìjme! Pøedem posvìcené
svaté svatým!

Vìøící:

Vìøící poté zpívají zpìv ke svatému pøijímání:
„Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin! Alleluja…“
(A dále, jak se to náleí dle památky svìtce dne èi chrámu, pokud se mu èetlo
evangelium).
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Tyto hymny je mono zpívat podle gorazdovské praxe:

à

à

A dále kající tropary (viz napø. GS 494/402)
Pak se mohou èíst napø. modlitby pøed svatým
pøijímáním èi kající modlitby.
Pøi tìchto modlitbách mohou vìøící
kleèet.
Knìz mezitím rozlamuje pøedem
posvìceného Beránka, èili drahocenné
Tìlo napojené svatou Kristovou Krví,
a pøijímá.
Pøed svatým pøijímáním vìøících se otevírají svaté dveøe, knìz
(nebo diákon) stane s kalichem ve svatých dveøích, pozdvihuje
kalich se svatými Tajinami pøed lidem a zvolá:

Zpìvník liturgie pøedem posvìcených Darù
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bázní Boí a u víøe pøistupte!
Vìøící zpívají první polovinu hymnu:
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Všichni vìøící uèiní hlubokou (zemní) poklonu pøed kalichem se svatými
Tajinami a zùstanou kleèet. Ti, kteøí jsou pøipraveni ke svatému pøijímání,
kleèí pod solejí pøed knìzem pøipraveným podávat svaté Tajiny všem øádnì
(pokáním, pùstem, modlitbou a dobrými skutky) pøipraveným pravoslavným
køesanùm. Pøijímající musí být v kanonické jednotì s naší pravoslavnou
církví a mít od svého zpovìdníka poehnání pøijímat drahocenné Tìlo a Krev
Kristovy.
Poté se pod kalichem spoleènì jedním hlasem modlí poslední a hlavní
modlitbu pøed svatým pøijímáním (almista ji pomalu a výraznì pøedøíkává):

V

ìøím, Pane, a vyznávám, e jsi ty
vpravdì Kristus, Syn Boha ivého,
jen jsi pøišel na svìt spasit høíšníky,
z nich první jsem já. Vìøím také, e toto
jest samo pøeèisté Tìlo tvé a toto jest
sama drahocenná Krev tvá; i modlím se
proto k tobì: Smiluj se nade mnou a odpus mnì høíchy mé úmyslné i neúmyslné, jich slovem èi skutkem, vìdomì
i nevìdomì jsem se dopustil, a uèiò mne
hodným neodsouzenì pøijmouti pøeèisté tvé Tajiny na odpuštìní høíchù a k
ivotu vìènému.
A dále: Za úèastníka veèeøe své tajemné, Synu Boí, pøijmi mne

dnes; nebo nezjevím tajemství nepøátelùm tvým, ani políbení tobì dám jako Jidáš, ale jako onen lotr vyznávám tebe: Rozpomeò se na mne, Pane, v království svém. Aby nebylo mnì
v soud nebo zatracení pøijímání svatých tvých Tajin, ó Pane,
ale k uzdravení duše i tìla.
Po modlitbì knìz podává vìøícím, kteøí pro svaté pøijímání vstanou (ostatní
vìøící, kteøí nehodlají pøijímat, zùstávají kleèet) a jednotlivì pøistupují
s rukama zkøíenýma na prsou, svaté Tajiny a kadému hlásá: „Pøijímá
sluebník Boí (jméno) drahocenné a svaté Tìlo a Krev Pána a Boha
i Spasitele našeho Jeíše Krista na odpuštìní høíchù a k ivotu
vìènému.“
Vìøící pøistupují jeden po druhém, pohybují se pomalu a klidnì, u kalicha se
u neklaní ani nekøiují, ale drí ruce na prsou. Pøi pøijímání dostateènì
otevøou ústa a mírnì zakloní hlavu, aby jim knìz mohl podat na posvátné
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lièce drahocenné Tìlo a Krev Pánì. Pøijímání se
musí dít v klidu, s hlubokou úctou k Pánu Jeíši
pøítomnému ve svatém pøijímání a ve veliké
opatrnosti. Pokud knìz nemá pomocníka, který
pøi pøijímání drí pod lièkou liturgický
ubrousek (iliton) a kadému jím pak zlehka
osuší ústa, pak si sám vìøící tìsnì pøed
pøijímáním opatrnì vezme volný konec ilitonu,
který knìz drí spolu s kalichem, a pøidruje si
jej pod ústy; nakonec si jím zlehka osuší rty. Po
osušení úst vìøící políbí podstavec kalicha
a ihned poodstoupí od kalicha, pak se teprve
pokøiuje a odchází, aby po pøijímání snìdl
kousek prosfory a pøípadnì vypil doušek vína.
Po úèasti na svatém pøijímání si vìøící u
nekleká a nekoná hluboké zemní poklony (jen
malé, tzv. „pásové“ poklony) a nelíbá svaté ikony.
Ti, kteøí nepøijímali, zùstávají kleèet, dokud
knìz nepoehná se slovy: „Spasi, Boe, lid svùj
a poehnej dìdictví svému.“
A poslední vìøící pøijme svaté Tìlo
a drahocennou Krev našeho Spasitele Jeíše
Krista, mùe almista hned pøeèíst 1. modlitbu
po svatém pøijímání.
Pøi pøijímání vìøících je buï ticho nebo se
(opakovanì) pomalu zpívá celý hymnus:
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Knìz, postaviv se do svatých dveøí a ehnaje lid, praví:

a poehnej dìdictví svému.

S

pasi, Boe, lid svùj

Vìøící zpívají druhou polovinu hymnu:

Knìz odnášeje svatý kalich, volá:

Vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.
Pøi tomto poehnání knìze kalichem se svatými Tajinami se všichni pokøiují
a ti, kteøí pøijímali, uèiní malou poklonu pøed odnášenými svatými Dary; ti,
kteøí nebyli u svatého pøijímání, uèiní velkou poklonu.
A ihned zpívají:

Z hlasu 4.
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Dìkovná ektenie po svatém pøijímání

P

ovznesme se! Pøijavše Boské, svaté, pøeèisté, nesmrtelné, nebeské
a oivující strašné Tajiny Kristovy, dùstojnì dìkujme Hospodinu.
Vìøící: È

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Ç

Celý veèer dokonalý, svatý, pokojný a bezhøíšný vyprosivše, sami sebe
i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème!
Vìøící:

Knìz:
Vìøící:

N

ebo tys posvìcení naše, a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu
i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
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O

dejdìme v pokoji.

Vìøící:

Knìz nebo diákon:

K Hospodinu modleme se.

Vìøící:

Knìz se modlí se zaambonovou modlitbu:

Vládce všemohoucí, jen veškeré stvoøení moudøe jsi uèinil a nevýslovnou
prozøetelností svou a velikou dobrotivostí uvedl jsi nás do pøevzácných
tìchto dnù kvùli oèištìní duší a tìl, ke zkrocení vášní a posílení nadìje na
vzkøíšení. Ty, jen po ètyøiceti dnech odevzdal jsi sluebníku svému
Mojíši desky Zákona, Bohem naèrtnutá písmena, dopøej i nám, blahý,
abychom dobrý boj bojovali, bìh postu dokonali, víru nerozdílnou zachovali, hlavy neviditelných hadù rozdrtili, vítìzi nad høíchem se ukázali
a neodsouzenì dostihli cíle a poklonili svatému tvému vzkøíšení. Aby blahosloveno a oslaveno bylo nejuctívanìjší a velikolepé jméno tvé, Otce
i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Vìøící: Budi jméno Hospodinovo blahosloveno a na vìky. (Tøikrát)
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Vìøící èiní tøi malé poklony (na Velkou støedu tøi velké poklony).
Nyní je mono èíst alm 33. / 34. a rozdávat antidor.

Blahoslaviti budu Hospodina kadého èasu, budi vdycky chvála jeho
v ústech mých. Hospodinem se chlubiti bude duše má, a to slyší pokorní a zaradují se. Velebte Hospodina se mnou, jeho jméno spoleènì
vyvyšujme. Vzýval jsem Hospodina a vyslyšel mne, a ode všech
souení vysvobodil mne. Pøistupte k nìmu a osvíceni budete, vaše tváøe nebudou zahanbeny. Tento uboák volal a Hospodin ho vyslyšel, ze všech
jeho souení ho zachránil. Andìl Hospodinùv se
vyzbrojí, aby drel hlídku okolo tìch, kdo se
Boha bojí, a bude je bránit. Okuste a vizte, jak
dobrý jest Hospodin. Blaený èlovìk, který
v nìho skládá nadìji. Mìjte bázeò pøed Bohem
všichni svatí jeho, nebo nic neschází tìm, kdo
se ho bojí. Boháèi budou strádat a hladovìt, ale
tìm, kdo hledají Hospodina, nic dobrého nebude
scházet. Pøistupte, dítka, naslouchejte mi, pouèím vás o bázni Boí. Èlovìk, který je ádostiv
ivota a touí po dobrých dnech, takový nech
zdruje jazyk svùj od zla a jeho ústa nech nemluví lstivì; a odvrátí se od zla a èiní dobro, hledá
mír a následuje jej. Zraky Hospodinovy upøeny jsou na spravedlivé
a jeho sluch na modlitbu jejich. Tváø Hospodinova však s hnìvem se
obrací proti tìm, kdo páší zlo, aby vyhlazena byla se zemì památka jejich. Volají spravedliví a Hospodin jim naslouchá, a ze všech souení
jejich je vytrhuje. Blízko jest Hospodin tìm, kteøí jsou srdce zkroušené-
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ho, a zachraòuje pokorné duchem. Mnohá jsou souení spravedlivých,
ale Hospodin je ze všech vysvobodí. Opatruje Hospodin všechny kosti
jejich, ani jediná z nich nebude zlámána. Bídná je smrt høíšníkù; ti,
kteøí nenávidí spravedlivého, chybují. Vysvobodí Hospodin duše
sluebníkù jeho, nechybují ti, kteøí v nìho doufají.
Knìz ehná lid:

P

oehnání Hospodinovo na vás, blahodatí a lidumilností
jeho, vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.

Vìøící:

Knìz:

Sláva tobì, Kriste Boe, nadìje naše, sláva tobì!

Vìøící:
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Knìz vychází pøed svaté dveøe s naprestolním køíem a pronáší propuštìní,
ehnaje lid:

ristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých
slavných a všechvalných apoštolù, svatých … (jejich jest den
v týdnu, chrám tento a jejich památku dnes slavíme), svatého otce
našeho Øehoøe Dvojeslova (Dialoga), papee øímského, jeho liturgii jsme slouili, i svatých spravedlivých bohorodièù Jáchyma i Anny,
i všech svatých, nech smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý a lidumil.
Takto se pronáší propuštìní ve Velkém pùstu mimo strastný týden. Ve strastném týdnu je propuštìní jiného znìní (viz triod).

Vìøící: Amen.
Po propuštìní mohou následovat dìkovné modlitby po svatém pøijímání.
Tropar a kondak sv. Øehoøi Dvojeslovu jsou v pøíloze.

Tak se koná sluba po celou svatou ètyøicátnici, kdy se slouí liturgie pøedem
posvìcených Darù.
Nekoná-li se tato liturgie, zpívají se na veèerní stichiry na 6: podoben z triodu
(3) a pak z mineje (3). »Sláva…« »I nyní…« Bohorodièen na hlas mineje. Na stichovnì: z triodu samohlasen dne (dvakrát) a muèednièen, který je na „Hospodine, k tobì volám“. »Sláva…« »I nyní…« Bohorodièen na tý hlas. A obvyklé zakonèení.

Konec boské liturgie pøedem posvìcených
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Pøílohy

à
Pøed velkým vchodem: „Nyní mocnosti nebeské…“ 3× (Hlas 6. — troparový)

à

à
Po velkém vchodu: „S vírou a láskou pøistupme…“ (Hlas 6. — troparový)

à

à

Notace dle Gorazdova sborníku

Po paremijích: „Vznašej se moje modlitba jako kadidlo…“
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Jiná melodie.
Pøed velkým vchodem: „Nyní mocnosti nebeské…“ 3× (Hlas 7. — troparový)

à
Jiná melodie.
Po velkém vchodu: „S vírou a láskou pøistupme…“ (Hlas 7. — troparový)

à
Tropar sv. Øehoøi Dvojeslovu (hlas 4.):

Boskou blahoda pøijal jsi, v slavný Øehoøi, od Boha shùry
a Jeho mocí byv posílen, v pro cestu Evangelia rozhodl ses,
proèe odmìnu za námahu pøijal jsi od Krista, v Jeho pros, nejblaenìjší,
aby spasil duše naše.
Kondak (hlas 3.):

Jako pravý vùdce, otèe Øehoøi, v Vùdce Krista pastýøùm ukazoval jsi;
zástupy mnichù dovedl jsi v k nebeskému ovèinci
tím, e jsi stádce Kristovo v vyuèil pøikázáním Jeho.
Nyní se s nimi raduješ a veselíš v v nebeských pøíbytcích.

Notace dle Gorazdova sborníku
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Stichiry muèedníkùm a zádušní
1. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«

Muèednièen 1.: Muèedníkù spoleèné vítìzství utopilo v øekách své krve celé bìsovské zástupy. Odplaveno a uhašeno tím bylo všechno hanebné obìtnictví. Modláøský klam byl znièen vaším trpìlivým snášením muk. Nyní proste Krista, svatí
muèedníci, aby udìlil duším našim pokoj a milost velikou.
Další stichiry muèedníkùm

Na pøímluvy všech svatých a Bohorodice, Pane, daruj nám svùj pokoj a smiluj
se nad námi jako jediný slitovný.
Vyznáním Krista jste pøi soudu svém plivli na moc démonù a osvobodili lidi od
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klamu. Aè vám byly hlavy setnuty, vzýváte Boha: „Nech je obì ivotù našich pøíjemná pøed tebou, slitovný Pane, nebo tebe si zamilovavše, ivotem doèasným
jsme pohrdli.“
Ó, jak dobrou výmìnu jste uèinili, svatí muèedníci! Nebo jste krev svou dali,
a nebesa jste za to obdreli; krátký èas jste trpìli a nyní se vìènì radujete. Vskutku dobrý byl váš obchod! Vdy opustili jste to, co pomíjí, abyste pøijali nepomíjivé
a nyní jásajíce s andìly, neustále opìváte jednobytnou Trojici.
Na stichovnì muèednièen (hlas tý)

Vychvalovaní muèedníci, zemi se nepodaøilo vás skrýt, nebo vás pøijalo nebe!
Brána ráje se vám otevøela, abyste vstoupili dovnitø a poívali rozkoše stromu
ivota. Proste Krista, aby obdaøil duše naše pokojem a milostí velikou.
Verš: Blahoslavení, je vyvolil a pøijal Pán.

Je snad nìjaká slast pozemského ivota, je by nebyla spojena s pláèem? Je
snad nìjaká svìtská sláva, je by pøetrvala na zemi bez promìny? Všechno je to
polní tráva zcela bezmocnì usychající! Vše je to pouhý klamný sen! V jediném
okamiku toto vše pohltí smrt. Ty však, Kriste, ve svìtle tváøe své a v poívání
rozkoše z krásy své upokoj ty, je sis vyvolil, jako lidumil.
Verš: Duše jejich v blaenosti spoèinou.

ádný, kdo pochází z lidí, není bez høíchu, jedinì ty, jediný Nesmrtelný. Proèe uveï sluebníky své, jako Bùh slitovný, do svìtla ke sborùm andìlským, pro
milosrdenství své pøehlíeje nepravosti jejich a podávaje jim odpuštìní.

2. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«

Muèednièen 1.: Tìlo své jste nabídli k ranám, snášeli jste hoøká muka a násilnou smrt, všechvalní muèedníci. Zahanbili jste své muèitele a uctívání idolù jste
vskutku vyhladili, kdy jste Krista hlásali jako jediného Boha a Vládce. Nyní
pøed Ním stojíte s andìlskými zástupy, slavní nositelé korun vítìzných.
Další stichiry muèedníkùm

Pozemská potìšení jste si nezamilovali, muèedníci, pøipodobnili jste se blaeným nebešanùm a stali se spoluobèany andìlù. Na jejich pøímluvy smiluj se nad
námi, Pane, a spasi nás.
Díky svatým muèedníkùm, kteøí se za nás pøimlouvají a Krista opìvují, zahnán byl všeliký klam a lidský rod skrze víru dochází spasení.
Sbory muèedníkù se postavily na odpor muèitelùm, pravíce: „My jsme vojsko
mocností Krista Krále. I kdy nás podrobíte muèení a ohni, nezøekneme se moci
Boí Trojice.“

Stichiry muèedníkùm a zádušní
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Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Veliké slávy jste dosáhli, svatí muèedníci, vírou svou. Netoliko jste toti zvítìzili nad nepøítelem utrpením svým, ale dokonce i po smrti vyháníte duchy zla a uzdravujete churavìjící. Lékaøi duší a tìl, pøimlouvejte se u Hospodina, aby se
smiloval nad dušemi našimi.
Jako uvadá kvìt a jako pomíjí stín, tak se celý èlovìk hroutí. Leè a zahømí
hluk trouby a zem se roztøese, všichni mrtví opìt vstanou, aby se setkali s tebou,
Kriste Boe. A tehdy duchy všech, které jsi ji odsud vzal, Vládce, uveï tam, kde
pøebývají svatí tví.
Bìda mnì, jak tìce bude duši mé, a se bude muset od tìla odlouèit! Bìda
mnì, jak usedavì bude plakat, a nebude, kdo by se nad ní smiloval! K andìlùm
bude oèi pozvedat a marnì je prosit; k lidem ruce vztahovat a nenajde nikoho, kdo
by jí pomohl! Proèe, bratøí milovaní, pochopme, jak krátký je ivot náš, a odebravším se odsud vyprosme u Krista pokoj a duším našim milost velikou.

3. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«

Muèednièen 1.: Chrabøí muèedníci, pevnì jste snášeli strádání. Bití, trhání tìl
a rozlièná muka pøetrpìvše, dospìli jste vskutku k blaenému dìdictví, jeho jste
se stali hodnými skrze bolesti své.
Další stichiry muèedníkùm

Veliká je moc køíe tvého, Pane, nebo vztyèen je na zemi a pùsobí ve svìtì.
Z rybáøù uèinil apoštoly a z pohanù muèedníky. Ké se pøimlouvají za duše naše.
Veliká je moc muèedníkù tvých, Kriste, vdy aè ve hrobech leí, ducha zla vyhánìjí. Vládu nepøítele svrhli, kdy vìøíce v Trojici zápasili ve zbonosti.
Proroci, apoštolé i muèedníci Kristovi, vy jste nás nauèili opìvovat jednobytnou Trojici. Osvítivše národy ïáblem oklamané, uèinili jste syny lidské úèastníky
slávy andìlù.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Muèedníky tvé, Pane, víra upevnila a nadìje posílila. Láska ke køíi tvému
spojila s tebou duše jejich. Muèící nástroje tím rozlámali a vítìzné koruny
obdreli, take s beztìlesnými mocnostmi prosí za duše naše.
Zádušní

Ó, všechna marnosti lidská, je nepøetrváš smrt! Neuchováš si bohatství a nevezmeš si do hrobu ani slávu svou! Pøijde na tebe smrt a toto vše znièí. Proèe zvolejme ke Kristu, nesmrtelnému Králi: „Ty, je byli vzati od nás, upokoj tam, kde
pøebývají všichni, kteøí se u tebe radují.“
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Lidé, proè si zbyteènì chystáte trýzeò? Cesta, kterou kráèíme zde na zemi, je
krátká, zdejší ivot je jako dým, jako pára se rozplývá. Není nic více ne prach
a popel, a záhy pomine. Proèe zvolejme ke Kristu, nesmrtelnému Králi: „Ty, je
byli vzati od nás, upokoj tam, kde pøebývají všichni, kteøí se u tebe radují.“

4. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«

Muèednièen 1.: Krista lidumila jste napodobili utrpením svým, nebo jste tìlesnost svou odevzdali ranám, hoøkým mukám a tisícerým bolestem. Hledìli jste
toti stále vpøed ke svaté rozkoši ráje, na pokrm nevyèerpatelný a vìèné blahoslavenství. To vše obdrevše, svatí trpitelé, pøimlouvejte se za nás, kteøí vás opìvují.
Další stichiry

ertvy ivoucí, celopaly duchovních jehòátek, muèedníci Pánì, zabité obìti
pøinesené Bohu! Poznali jste Boha a Bùh znal vás, oveèky své, je shromádil
jako Pastýø dobrý v ovèinci, kam se vlci nedostanou. Proste za nás, abychom uvedeni byli na stejnou pastvu s vámi pøi vodách pokoje.
Úctyhodná je smrt svatých tvých, Pane, – meèem nebo v ohni èi zkroušeností
duše prolévali krev svou, majíce nadìji v tobì, e pøijmou odmìnu za námahu
svou. Vytrpìvše to vše, obdreli od tebe, Spasiteli, milost velikou.
Majíce smìlost pøed Spasitelem, svatí muèedníci, pøimlouvejte se neustále za
nás høíšné, kteøí prosíme, aby sejmuta byla z nás prohøešení. Ké darována bude
duším našim milost veliká!
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Oslavován v památkách svatých tvých, Kriste Boe, a jsa od nich uprošen, sešli nám milost velikou.
Ty, jen jsi pøijal utrpení svatých muèedníkù, pøijmi i od nás toto pìní, Lidumile, a daruj nám na pøímluvy jejich milost velikou.
Zádušní

S duchy zemøelých spravedlivých svých, Spasiteli, upokoj duše všech sluebníkù svých. Popøávaje jim blaeného ití, je u tebe jest, Lidumile.

5. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«

Muèednièen 1.: Plameny kruté bezbonosti jste uhasili proudem krve své, trpitelé. Zbonosti svìtlo jste ve svìtì rozehli, muèedníci. Na prach jste spálili bohy,
livì tak nazývané, seehli jste chrámy jejich, rozehnali jejich zápach. Ty, co ijí
na zemi, jste ozáøili svìtlem nejèistším, jím jsme osvìcováni, a proto unikajíce
tmì bezbonosti, klaníme se Kristu, jen dává svìtu milost velikou.
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Další stichiry

Štítem víry se odìli, znamením køíe se posilnivše, svatí tvoji, Pane, vydali se
stateènì na snášení muk; tím znièili ïáblovu pýchu a klam. Na jejich pøímluvy
jako nejmocnìjší Bùh sešli svìtu svému mír a duším našim milost velikou. (Dvakrát)

Pøeslavní muèedníci, nedbali jste o nic pozemského a stateènì se odhodlali
podstoupit utrpení. Nezmýlili jste se v blaené nadìji, a stali se tak dìdici nebeského království. Majíce smìlost pøed lidumilným Bohem, vyproste svìtu utišení
a našim duším milost velikou.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Proste za nás, svatí muèedníci, abychom vysvobozeni byli od nepravostí našich, nebo vám je dána blahoda pøimlouvat se za nás.
Pro neukojitelnou lásku duší svých, svatí muèedníci, nezøekli jste se Krista.
Snášením rozlièných krutých ran pøi muèení jste porazili pýchu tyranù. Víru neotøesitelnou a bezúhonnou jste zachovali, proèe jste byli vzati na nebesa. Tím
jste obdreli smìlost pøed Kristem a vyprošujete svìtu dar pokoje a duším našim
milost velikou.
Za zesnulé

Rozpomnìl jsem se na slova proroka: „Jsem hlína a popel,“ kdy do hrobu jsem
pohlédl a spatøil jen kosti holé. I pravil jsem tedy: „Co zbylo z krále èi vojáka, kde
je boháè a kde ebrák, co je spravedlivec a co høíšník? Leè upokoj se spravedlivými, Hospodine, sluebníky své jako lidumil.“

6. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«

Muèednièen 1.: Stezkou Kristova utrpení vydalo se celé muèednické shromádìní. V moci a síle se dobralo k mnohým hrdinským skutkùm a hlásalo Pána
jako Boha pøed bezbonými tyrany a nespravedlivými králi. Veliká muka pøetrpìli muèedníci v oèekávání, e na nebesích obdrí uznání. Nyní došli oslavení
a radují se s veškerými sbory beztìlesných mocností, stojíce pøed Hospodinem.
Další stichiry muèedníkùm

Muèedníci tvoji se tì nezøekli, Pane, ani neodstoupili od pøikázání tvých. Na
jejich pøímluvy, smiluj se nad námi. (Dvakrát)
Trpitelé, muèedníci, obèané nebes! Na zemi jste snášeli trýznìní a pøetrpìli
hrozná muèení. Na jejich pøímluvy a prosby, Pane, všechny nás ochraòuj.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Trpíce pro tebe, Kriste, tìká muka snášeli tvoji muèedníci, aby na nebesích
pøijali koruny dokonalosti. Nech prosí za duše naše.
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Køí tvùj, Pane, stal se muèedníkùm zbraní nepøemoitelnou. Nebo spatøivše
blíící se smrt, pøedvidìli budoucí ivot a byli posíleni doufáním v tebe. Na jejich
pøímluvy smiluj se nad námi.
Za zesnulé

Poèátkem a základem stal se mi stvoøitelský pøíkaz tvùj. Rozhodl ses toti sestavit mne, bytost ivou, z pøirozenosti neviditelné i viditelné. Vytvoøil jsi tedy
tìlo ze zemì a vloil do mì duši Boským a ivotodárným svým vdechnutím. Proèe Spasiteli, upokoj sluebníky své v zemi ivých a v pøíbytcích pro spravedlivé.

7. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«

Muèednièen 1.: Tmu bezbonosti muèedníci zaplašili, kdy ukázali všem lidem
svìtlo poznání Boha.
Další stichiry muèedníkùm

Nezahanbuj mne, Spasiteli, a pøijdeš soudit celý svìt. Vím, e páchám skutky ostudné.
Sláva tobì, Kriste Boe, apoštolù chloubo a radosti muèedníkù, kteøí zvìstují
jednobytnou Trojici.
Svatí muèedníci, kteøí jste vítìznì trpìli a byli korunováni, proste Pána, aby
spaseny byly duše naše.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Nedbali jste o nic pozemského, svatí muèedníci, a na soudech jste odvánì hlásali Krista, od nìho jste obdreli odmìnu za svá muka. Proèe se k vám utíkáme
s prosbou: „Vy, kteøí máte smìlost pøed Ním, uproste Ho jako Boha všemocného,
aby spasil duše naše.“
Všechvalní muèedníci, duchovní jehòátka, ivoucí celopaly, ertvy pøíjemné
vùnì stoupající k Bohu! Zemi se nepodaøilo vás skrýt, nebo vás pøijalo nebe
a stali jste se spoluúèastníky andìlù. Vás i je prosíme: „Pøimlouvejte se všichni
u Spasitele a Boha našeho, aby uklidnil svìt a spasil duše naše.“
Za zesnulé

Dle obrazu a podoby své, Hospodine, jsi na poèátku stvoøil èlovìka a v ráj si ho
postavil, aby vládl nad stvoøením tvým. Závistí ïáblovou pak oklamán byl, jedl
zakázaný pokrm a stal se tím pøestupníkem pøikázání tvých. Proèe jsi ho odsoudil, Hospodine, aby se navracel zpìt do zemì, ze které byl vzat, a vyprošoval si pokoj.
Upokoj, Spasiteli náš, ivotodárce, bratry naše, které jsi ji pøemístil z této
doèasnosti. Vdy vzývali tebe: „Pane, sláva tobì!“
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8. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«

Muèednièen 1.: Muèedníci Hospodinovi, kadé místo posvìcujete a všelikou nemoc léèíte. Modlíme se k vám: „I nyní proste, aby z léèek nepøítele vysvobozeny
byly duše naše.“
Další stichiry

Muèedníci tví, Pane, pro ivot budoucí zapomnìli na svùj ivot tìlesný, opovrhovali muèením, a stali se tak dìdici tvými a radují se s andìly. Na jejich pøímluvy daruj lidu svému milost velikou.
Je snad nìjaká ctnost, èi je snad nìjaká chlouba, jich by se nedostávalo svatým muèedníkùm? Vdy pod meè sklonili šíje své pro tebe, jen jsi sklonil nebesa
a sestoupil. Prolili krev svou pro tebe, jen ses cele vydal a umenšil, podobu
sluebníka pøijav. Pokoøili se a k smrti, zchudnutí tvé napodobujíce. Dle hojné
slitovnosti své, Boe, na jejich pøímluvy smiluj se nad námi.
A usedneš ve slávì své jako Král všech na trùn soudu, Kriste, kolem s bázní
stanou svatí tvoji andìlé a pøedstoupí pøed tebe kadá bytost lidská, aby byla souzena. Tehdy na pøímluvy Matky své, Pane, vysvoboï ode všech muk ty, kteøí zemøeli s vírou.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Muèedníci Pánì, pøimlouvejte se za nás u Boha našeho. „Vyprošujte duším našim hojnost slitování a oèištìní od mnohých høíchù,“ o to vás prosíme.
Za zesnulé

Pláèi a naøíkám, kdy myslím na smrt a vidím, jak k obrazu Boímu stvoøená
krása naše leí ve hrobech jako nepìkná, pøipravená o slávu a ztrácející svou podobu. Ó, jak divná je to vìc? Jaké tajemství stalo se s námi? Jak podlehli jsme
zhoubì? Jak to, e jsme pøipoutáni ke smrti? Zajisté, jako psáno jest, dìje se tak
na pokyn Boha, jen odebravším se odsud udìluje odpoèinutí.
Smrt tvá, Pane, stala se pro nás prostøednicí nesmrtelnosti. Kdybys nebyl do
hrobu poloen, nebyl by se nám otevøel ráj. Proto upokoj ty, kteøí se odsud odebrali, jako lidumil.

r

Poznámka k èeské slubì. Tento èeský pøeklad samozøejmì vychází z místního tradièního znìní, jak je uvedeno v tzv. Gorazdovì sborníku, kde je však notnì zkráceno.
Oproti tomuto starému pøekladu je nový pøeklad pøedevším rozšíøen na plnou délku
znìní této liturgie, dále pak byl stávající pøeklad pøehlédnut a místy upraven, aby
nové znìní bylo pøesnìjší. Zásadním rozšíøením bylo zaøazení celé 18. kathismy (pøeklad poøízen podle pravoslavného altáøe èili dle LXX) a vèlenìny tøi malé ektenie,
jimi je kathisma proloena (tato úprava je naprosto nutná i z èasových dùvodù, protoe v prùbìhu tohoto ètení má knìz uloeno pøipravit pøedem posvìcené Dary – vyjmout je z darochranitelnice na svatém prestolu, okuøovat a pøenášet v oltáøi na ertveník, kde se pøikrývají a okuøují; pøi tom se ještì modlí tøi svìtelné modlitby).
Veèerní 103. alm je takté v plném rozsahu (pøeloeno dle LXX). Dále byly doplnìny
malé ektenie pøed velkým vchodem (vèetnì ektenie za ty, kdo se pøipravují ke svatému osvícení).
Dále potøebujete k èeské slubì liturgie pøedem posvìcených Darù podle øádu
uvedeného v této kníce ještì èeský pøeklad výbìru z triodu postního (kvùli stichirám
pro jednotlivé støedy a pátky velkopostní), dále stichiry muèedníkùm a minejní stichiry (èi místo nich kající stichiry, které najdete v brource „Velkopostní veèení…“). Výbìr
z triodu postního s èeským pøekladem stichir si mùete stáhnout v PDF. Stichiry muèedníkùm jsou zde v pøíloze. Lze si stáhnout samostatnou 18. kathismu (stejného znìní jako zde) ve vydání vybaveném mnohými pøekladatelskými a výkladovými poznámkami. Vše výše uvedené je v PDF na adrese: pravoslavi.cz/download
Další studie a informace o liturgii pøedem posvìcených Darù jsou soustøeïovány na
internetovém rozcestníku na adrese: orthodoxia.cz/liturg/lppd.htm
Pouité melodie. Zaøazené notace jsou vìtšinou pøevzaty z Gorazdova sborníku.
Zpìvy dvou hymnù veèerní bohosluby („Pojïte, pokloòme se…“ a „Hospodine, k tobì
volám…“) jsou pøevzaty poèeštìných valámských zpìvù, které jsou u delší dobu
v èeském prostøedí známé (k dispozici v rámci veèerní bohosluby v PDF na internetu). Z pouití obecnì známých melodií jsme uèinili dvì výjimky a to u zpìvù, které jsou
pro tuto liturgii specifické: 1.) „Vznášej se moje modlitba…“ 2.) „Nyní mocnosti nebeské…“ Pouili jsme pro nì celkem jednoduché ale pùsobivé starobylé melodie. Pro snazší nacvièení zpìvu jsme pøipravili instruktání nahrávky, které si mùete ve formátu
MP3 stáhnout z internetové adresy: pravoslavi.cz/zpevnik (zde jsou nahrávky všech zde
pouitých melodií). V pøíloze této kníky, na str. 50, jsou však pro oba hymny zaøazeny i notace dle Gorazdova sborníku.
V této kníce je postup pro almistu a noty pro zpìv vìøících. Tomu odpovídá i úprava
sazby (to, co øíká almista, je vysázeno vìtším písmem). Postup bohosluby pro knìze
je ve zvláštní kníce (jeden z dílù knìského sluebníku).
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