Doba padesátnice
Díl I.

Od Svìtlého týdne do støedy opuštìní
Paschy. Bohosluby veèerní
a Boská liturgie
pro nedìle
a svátky

Z triodu kvìtného

Svìtlý týden
Celý první týden po Pasše se nazývá „Svìtlým týdnem“ a je to jeden veliký
svátek Paschy. Církevní otcové a 66. pravidlo VI. všeobecného snìmu ukládají vìøícím, aby se v prùbìhu Svìtlého týdne vìnovali zpìvu almù a duchovních písní v chrámech, oslavujíce vzkøíšeného Pána a radujíce se z Nìj.
Bohosluby se o Svìtlém týdnu konají pøi otevøených královských dveøích –
je to znamení, e Pán svým vzkøíšením otevøel vìøícím bránu ráje. Svaté
dveøe ikonostasu zùstávají otevøenými i po bohoslubách od prvního dne
Paschy, po celý týden; zavírají se a v sobotu pøed 9. hodinkou (tak podle ruské praxe; v øecké církvi je mono nechat je otevøené a do Opuštìní Paschy).
Po celý paschální týden se zaèátek a konec bohoslueb koná tak, jako v první
den Paschy (jen prùvod bývá v následující dny nikoliv pøed jitøní, ale po liturgii). Okuøování knìz koná se zapáleným trojsvíèníkem. Liturgie se koná
podobnì jako v den první. Prokimen, apoštol, verše na alleluja a evangelium
jsou však pro kadý den jiné (evangelium se pak u ète jen v jednom jazyku).
Zpìv ke svatému pøijímání je stále ten samý: „Tìlo Kristovo pøijmìte, z pramene nesmrtelnosti okuste.“
Od Paschy a do svatodušních svátkù se neøíká modlitba „Králi nebeský“
(do støedy opuštìní Paschy se nahrazuje trojím „Vstal z mrtvých Kristus,
smrtí smrt pøekonal…“)

Paschální zaèátek liturgie
Po úvodní ohlasu knìze: „Blahosloveno budi království…“ se zpívá tøikrát
tropar „Vstal z mrtvých Kristus…“
Podle ruské tradice zpívá knìz tropar poprvé a podruhé celý, potøetí jej zpívá do poloviny a zpìváci dokonèují; podle øecké tradice jej zpívá knìz poprvé,
a zpìváci podruhé a potøetí. Pak zpívá knìz verše:
První verš: A povstane Bùh a rozptýleni budou nepøátelé jeho;
a utekou pøed tváøí jeho ti, kdo jej nenávidí.
Na kadý verš odpovídáme troparem: Vstal z mrtvých Kristus… (Celý jednou).
Druhý verš:

Jako pomíjí dým, tak pominou; jako rozplývá se vosk od

ohnì.
Vstal z mrtvých Kristus… (1×)
Tøetí verš:

radují.

Tak zahynou høíšníci pøed tváøí Boí; spravedliví však se
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Vstal z mrtvých Kristus… (1×)
Ètvrtý verš: To jest den, který uèinil Hospodin; radujme se a veselme

se v nìm!
Vstal z mrtvých Kristus… (1×)

Sláva…
Vstal z mrtvých Kristus… (1×)

I nyní…
Vstal z mrtvých Kristus… (1×)
Diákon zaèíná velkou ektenii:

V pokoji k Hospodinu modleme se…

I dále se pak ve svìtlém týdnu slouí liturgie tak jako první paschální liturgie: paschální antifony atd.
Místo „Jest vpravdì dùstojno“ se zpívá (8. hlas):

¯

Andìl milostiplnou pozdravil: „Pøeèistá Panno, raduj se! A opìtuji:
Raduj se, nebo tvùj Syn vstal tøetího dne z hrobu a mrtvé pozdvihl.
Veselte se, lidé!“
A poté hned irmos:

Skvìj se, skvìj se, nový Jerusaleme, nebo záøí na tobì sláva Hospo-

dinova. Plesej nyní a vesel se, Sione! Ty pak, pøeèistá Bohorodice,
ozdob se slávou ze vzkøíšení Toho, jeho jsi porodila!
Místo „Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì…“, „Vidìli jsme svìtlo pravé…“ a „A naplnìna jsou ústa naše…“ se zpívá „Vstal z mrtvých Kristus,
smrtí smrt pøekonal…“ (Podle ruského typiku jen ve Svìtlém týdnu, podle
rozšíøeného obyèeje však a do dne opuštìní Paschy.)

Pøi veèerní svìtlého týdne a v období po Pasše
Po poèáteèním ohlasu knìz zpívá: Vstal z mrtvých Kristus… (3×)
Zpìváci tøikrát opakují. (Nebo zpívají jen zpìváci a knìz souèasnì s nimi.)
Poté verše zpívané knìzem: „A povstane Bùh…“ atd. (Jako pøi liturgii.)
Následuje velká ektenie
Stichiry na »Hospodine k tobì volám«:
V nedìli Paschy veèer (pøedveèer svìtlého pondìlí): stichiry nedìlní (tj. pro
pøedveèer nedìle) z oktoichu dle 2. hlasu (vèetnì dogmatiku z toho hlasu).
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V pøedveèer svìtlého úterý: stichiry nedìlní (tj. pro pøedveèer nedìle) z oktoichu dle 3. hlasu — na 6 (vèetnì dogmatiku z toho hlasu).
V pøedveèer svìtlé støedy: stichiry nedìlní (tj. pro pøedveèer nedìle) z oktoichu dle 4. hlasu — na 6 (vèetnì dogmatiku z toho hlasu). Atd.
Pøi veèerní se kadý den a do Tomášovy nedìle koná malý vchod s kadidlem (na nedìli Paschy veèer ale s evangeliem, z nìho se po velkém prokimenu ète: Jan 20,19—25).

Stichiry na stichovnì
O svìtlém týdnu (i po nìm) se zpívají paschální stichiry (1. hl. stichirový):
almista – verš:

A povstane Bùh, a rozptýleni budou nepøátelé jeho!

Dnes nám nastala svatá Pascha, Pascha nová, svatá, Pascha tajuplná, Pascha všemi ctìná, Pascha, Kristus Vykupitel, Pascha neposkvrnìná, Pascha veliká, Pascha vìøících, Pascha, je nám otvírá
bránu ráje, Pascha, je všechny vìøící posvìcuje! ¯
Verš:

Jako pomíjí dým, tak pominou.

Pojïte, eny, je jste mìly zjevení, øeknìte blahou zvìst Sionu: Pøi-

jmi od nás radostné poselství o vzkøíšení Kristovì; plesej v jásotu
a raduj se, Jerusaleme, nebo jsi vidìl vycházeti z hrobu Krista Krále jako enicha. ¯

Verš: Tak zahynou høíšníci pøed tváøí Boí; spravedliví však se radu-

jí.

Kdy eny, myro nesoucí, èasnì z rána pøistoupily ke hrobu Dárce
ivota, spatøily andìla sedícího na kameni, a on zvìstoval jim a pravil: Proè hledáte ivého mezi mrtvými, proè lkáte nad neporušeným, jako by tlel? Jdìte a zvìstujte toto poselství uèedníkùm jeho.

To jest den, který uèinil Hospodin, radujme se a veselme se
v nìm!

Verš:

Pascha

pøekrásná, Pascha Pánì, Pascha! Zazáøil nám jasný den
vzkøíšení! Pascha vzájemného objímání! Ó, Pascho, ty jsi nás zbavila smutku, nebo z hrobu svého dnes jako ze svatební komnaty vyšel
Kristus! eny radostí naplnil a pøikázal jim: „Zvìstujte to apoštolùm.“ ¯
Sláva… I nyní… (1. hlas – stichirový; dle oktoichu je vše na 5. hlas)

Pøi veèerní svìtlého týdne a v období po Pasše
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Jest vzkøíšení den, zaskvìjme se slavností a druh druha obejmìme!
Øíkejme „bratøí“ také tìm, kdo nás nenávidí, odpusme vše pro
vzkøíšení a takto zvolejme: „Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt
pøekonal a jsoucím ve hrobech ivot daroval!“ ¯
Tak i na velkých veèerních v popaschálním období (kromì veèerní
pøed Antipaschou) s tím rozdílem, e nejprve je první nedìlní stichira na stichovnì z panujícího hlasu a a pak následuje: „A povstane Bùh…“
a paschální stichiry. Zvláštní stichira, která dle triodu patøí ke kadé popaschální nedìli (dle tématu kadé nedìle po Pasše), se vkládá po „Sláva…“
Teprve po ní se bere „I nyní…“ a zpívá se: „Jest vzkøíšení den…“
Výše uvedené paschální a stichiry na stichovnì lze zpívat na kadé veèerní
(i všednodenní) v prùbìhu celé paschální doby (a do opuštìní Paschy), pokud nejsou v mineji èi v triodu uvedeny jiné (speciální k aktuálnímu dni).
Ve svìtlém týdnu následuje hned po stichirách na stichovnì zvolání knìze:
„Velemoudrost!“ Vìøící: „Poehnej!“ Atd. (Tj. vynechává se: Nyní propouštíš,
trisagion, Otèenáš i tropary.)

O hodinkách svaté Paschy (a celého svìtlého týdne)
Je potøeba vìdìt, e se od tohoto dne (tj. svaté a velké nedìle Paschy) a do
soboty hodinky a poveèeøí ètou takto:
Knìz zaèíná:

Blahosloven Bùh náš…

Vstal z mrtvých Kristus… (3× celý tropar)
Poté èteme tøikrát píseò Vzkøíšení:

Vzkøíšení Kristovo spatøivše, pokloòme se svatému Pánu Jeíši, jedinému bezhøíšnému. Køíi tvému klaníme se, Kriste, a svaté vzkøíšení tvé opìváme a slavíme, nebo ty jsi Bùh náš, kromì tebe jiného
neznáme a jméno tvé vzýváme. Pojïte, všichni vìøící, pokloòme se
svatému Kristovu vzkøíšení, nebo hle, skrze køí pøišla radost celému svìtu. Vdycky blahoslavíce Pána, opìváme vzkøíšení jeho,
nebo ukøiování pøetrpìv, smrtí smrt pøekonal.
A ypakoj jednou (8. hlas – troparový):

¯

Kdy pøišly eny s Marií èasnì z rána, y nalezly kámen od hrobu od-

valený a slyšely od andìla: ¡ „Proè hledáte mezi mrtvými jako èlovìka y toho, který je odìn vìèným svìtlem? ¡ Pohleïte na pohøební
plátna v hrobì. y Pospìšte a zvìstujte svìtu, e vstal Pán a pøemohl
smrt, ¡vdy je to Boí Syn y a spasil lidské pokolení.“
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Pak jednou kondak (8. hlas – stichirový):

¯

Kdy sestoupil jsi a do hrobu, Nesmrtelný, y tehdy jsi znièil moc
podsvìtí. ¡ Kdy pak vstal jsi z mrtvých jako vítìz, Kriste Boe, y
enám myronosicím jsi zvìstoval: „Radujte se!“ ¡ Svým apoštolùm
udìlil jsi pokoj y a kleslým skýtáš vzkøíšení. ¡
Té i jednou tento tropar:

Ve hrobì jsi byl tìlem a v podsvìtí s duší jako Bùh, v ráji jsi byl
s lotrem a na trùnì s Otcem i Duchem. Vše nevystiitelnì naplòuje,
byl jsi, Kriste.
Sláva…

Jako ivotonosec, krásnìjší ne ráj, vpravdì skvìlejší ne jakákoliv

královská komnata, ukázal se, Kriste, hrob tvùj, pramen našeho
vzkøíšení.
I nyní… (Bohorodièen)

Raduj se, posvátný boský pøíbytku Nejvyššího. Vdy skrze tebe,
Bohorodice, dostalo se radosti všem, kteøí volají: „Poehnaná jsi
mezi enami, neposkvrnìná Vládkynì.“
Hospodi, pomiluj (40×). Sláva… I nyní…
Tebe nad cherubíny ctìnìjší a nad serafíny bez pøirovnání slavnìjší,
bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.
— Ve jménu Pánì poehnej, otèe.
Poté:

Na pøímluvy svatých Otcù našich, Pane Jeíši Kriste, Boe
náš, smiluj se nad námi. — My odpovídáme: Amen. — A znovu podobnì:
Vstal z mrtvých Kristus… (3×). Sláva… I nyní… Hospodi pomiluj
(3×). Poehnej. (A propuštìní první hodinky.)
Knìz:

Tímto zpùsobem se nahrazuje první, tøetí a šestá hodinka pøed Boskou liturgií i devátá hodinka pøed veèerní.
V prùbìhu svìtlého týdne se pøi bohoslubách neète altáø.
Na svìtlý pátek se koná sluba pøesv. Bohorodici ke cti obnovení chrámu nazývaného ivotonosný pramen a po liturgii je svìcení vody.
Svìtlá sobota – po zaambonové modlitbì se rozlamuje a rozdává arthos.
Svìtlý týden konèí nedìlí apoštola Tomáše, která je jakoby „místo“ (èili opakováním) samotného paschálního dne, a proto je nazývána Antipaschou (èili
v pøekladu „místo Paschy“).
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Nedìle Antipaschy
2. nedìle paschální
Vzpomínáme o této nedìli, jak se
apoštol Tomáš dotýkal vzkøíšeného
Krista. Vìz, e v tento den se nebere
ádný zpìv obvyklé nedìle, ale vše,
co se zpívá, je ze sluby nedìle Antipaschy.
Na veèerní v pøedveèer nedìle se celá
sluba bere z triodu (oktoich ani minea se nepouívá). Od Tomášovy nedìle se opìt zaèíná pouívat altáø.
Obnovuje se obvyklá struktura bohoslueb: veèerní, jitøní, hodinek, liturgie (s nìkterými popaschálními
zvláštnostmi).
Od tohoto dne a do Opuštìní Paschy
se na všech slubách po poèáteèním
ohlasu knìze zpívá tøikrát „Vstal
z mrtvých Kristus“ (pøi liturgii se na
zpívání paschálního troparu otevírají
královské dveøe).

Na velké veèerní
Po poèáteèním ohlasu knìze se 3× zpívá „Vstal z mrtvých Kristus…“ A pak
hned následuje alm103./104. Následuje velká ektenie. (Tak zaèínají všechny veèerní od tohoto dne a do Opuštìní Paschy). Poté „Blaený mu“.
Na »Hospodine, k tobì volám« zpíváme na 1. hlas deset stichir
(všechny stichiry jsou uvedeny zde).
Od Jana mnicha:

Pøi uzavøených dveøích pøišel jsi, všemocný Jeíši, Boe náš, nenadále, kdy uèedníci byli shromádìni. Stanul jsi uprostøed nich,
udìlil jim pokoj a naplnil je Duchem Svatým. Dal jsi pokyn, aby se
nevzdalovali z Jerusalema, dokud nebudou obleèeni mocí shùry.
Proto voláme k tobì: „Osvícení i Vzkøíšení naše a pokoji náš, sláva
tobì!“ (Dvakrát)
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Osmého dne po vzkøíšení svém, Pane, zjevil ses uèedníkùm svým

na místì, kde byli shromádìni, a pravil jim: „Pokoj vám!“ Nevìøícímu uèedníku ruce jsi ukázal i pøeèistý bok svùj. Uvìøiv Tomáš, zvolal k tobì: „Pán mùj a Bùh mùj! Sláva tobì!“ (Dvakrát)

Tomáš zvaný Blíenec nebyl s uèedníky, Kriste, kdy jsi pøišel za

nimi skrze uzamèené dveøe. Proto neuvìøil, co mu vyprávìli a zvìstovali, jak od nevíry pøišli k víøe. Ty však, Blahý, neuèinil jsi ho nehodným spatøení pøeèistého boku tvého a ran na rukou i na nohou
tvých. On pak pohledìv a dotknuv se, vyznával, e jsi Bùh nepohanìný a nejsi obyèejný èlovìk, a zvolal: „Pán mùj a Bùh mùj! Sláva
tobì.“ (Dvakrát)

Osmého dne stanul Spasitel pøed pochybujícími uèedníky tam, kde

se shromádili, a udìlil jim pokoj. Tomáše zavolal: „Pojï, apoštole,
a dotkni se ruky, která byla probodnuta høeby.“ Ó, dobrá nevíro Tomášova, která jsi pøivedla srdce vìøících k poznání, aby s bázní zapìli: „Pán mùj a Bùh mùj! Sláva tobì!“ (Dvakrát)
Hlas 2.

Po

zmrtvýchvstání svém, Pane, stanul jsi uprostøed apoštolù
svých, shromádìných za dveømi uzavøenými, a pokoj svùj jsi jim
udìlil. Uvìøil i Tomáš, kdy si prohlédl ruce tvé a uzøel i bok tvùj;
vyznal tì jako Pána a Boha, který zachraòuje ty, kdo doufají v tebe,
Lidumile.

Aè byly dveøe uzamèeny, stanul

Jeíš pøed uèedníky, daroval jim
nebojácnost a pokoj. Tomášovi pravil: „Jeliko nevìøíš ve mne, e
jsem z mrtvých vstal, vztáhni ruku svou, vlo ji do boku mého a pohleï. Nebo s tebou se všichni, kteøí nevìøí v utrpení a vzkøíšení mé,
nauèí vyznávat: Pán mùj a Bùh mùj! Sláva tobì!“
Sláva… I nyní… (6. hlas, od Jana Mnicha)

¯

Kdy zavøeny byly dveøe, pøišel jsi, Kriste, k uèedníkùm. Tehdy Tomáš dle prozøetelnosti Boí nebyl u toho, a proto pravil: „Neuvìøím,
dokud i já neuvidím Vládce, dokud nepohlédnu na bok jeho, z nìho
vytekla krev a voda køestní. Nemám v to víru, leè bych spatøil tu
ránu, kterou bylo zhojeno hluboké zranìní lidstva; leè bych uzøel, e

2. nedìle paschální
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to nebyl duch, ale tìlo a kosti.“ Pane, jen jsi nad smrtí zvítìzil a Tomáše pøesvìdèil, sláva tobì!
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen dne: „Hospodin kraluje…“
Na litiji stichiry (4. hlas)

Pane, jen záøíš oslnivým svìtlem Boství, skrze uzamèené dveøe
jsi pøišel a stanul mezi uèedníky. Odhalil jsi bok svùj a ukázal zranìní na rukou a nohou svých. Zármutek a souení jsi odehnal, hlásav: „Ó, pøátelé, tímto zpùsobem vidíte, e mám tìlo a e nejsem
pouhý duch.“ Uèedníku pochybujícímu jsi pokynul, aby se dotkl s rozechvìním tìla tvého. Pravil jsi mu: „Pojï, zkoumej a pøesvìdè se,
a ji nepochybuj více.“ A kdy pocítil pod rukou svou tvoji boholidskou bytost, s bázní zvolal vìrnì, vírou byv uchvácen: „Pán mùj
a Bùh mùj! Sláva tobì!“
Hlas 8.

Pøilo, Tomáši, ruku svou k boku mému, øekl Kristus, a pøistup,

abys osahal rány po høebech, s vírou zkoumej a budi u vìøícím ve
mnì a nikoliv nevìøícím. Tomáš pak prstem dotkl se Vládce a vykøikl: „Ty jsi Bùh mùj a Pán, milosrdný, sláva tobì!“
Sláva… I nyní… (8. hlas, od Anatolia)

Za dveømi uzamèenými stanul pøed shromádìnými apoštoly Spasitel. Ve shromádìní jejich se uprostøed postavil. Tomášovi dí:
„Pojï a dotkni se, pohlédni na rány od høebù, vztáhni ruku svou,
ohmatej bok mùj, a nebudi ji nevìøící, ale s vírou hlásej moje
z mrtvých vzkøíšení.“
Na stichovnì (4. hlas)

Ó, pøeslavný zázrak! Nevíra zrodila slavnou víru! Jeliko øekl Tomáš: „Neuvidím-li, neuvìøím.“ Kdy sáhnul si na bok Pána, dobroøeèil vtìlenému Bohu. Poznal v nìm toti Syna Boího, jen trpìl
tìlesnì. Toho zvìstoval Tomáš jako vzkøíšeného Boha a zvolal radostným hlasem: „Pán mùj a Bùh mùj! Sláva tobì!“
Verš: Chval, Jerusaleme, Hospodina. Chval Boha svého, Sióne! ( 147,1)

Ó,

pøeslavný zázrak! Tráva se dotýká ohnì a zùstává bez úhony.
Nebo Tomáš vloil ruku svou do ohnivého boku Jeíše Krista,
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Boha, a nebyl spálen tímto dotykem. A hle, nedovìru své duše nyní
ohnivì mìní na dùvìru a z hloubi duše vroucnì zvolal: „Ty jsi Vládce
a Bùh mùj! Z mrtvých vstavší Pane, sláva tobì!“
Verš: Posílí veøeje bran tvých a skrze tebe poehná synùm tvým. ( 147,2)

Ó, pøeslavný zázrak! Jan na prsou Boha Slova hlavu sloil, Tomáš

pak hodným se stal dotknout se boku Boího. A hle, první tímto bázeò vzbuzujícím zpùsobem hlubiny bohosloví z náruèe Kristovy vynesl, a druhý zase hodným se stal uvésti nás do tajemství pøípravy
spásy, kdy se jasným dùkazem vzkøíšení stala slova jeho: „Pán mùj
a Bùh mùj! Sláva tobì!“
Sláva… I nyní… (Hlas 5.)

Veliké a bezpøíkladné jest mnoství tvých slitování, Lidumile. Jak

jsi byl trpìliv! idé tì políèkovali, apoštol se tì dotýkal, a ti, kteøí tì
zamítali, zkoumali tì bedlivì. Jak ses vtìlil, jak ses nechal ukøiovat, Bezhøíšný? Nauè nás volati, jako volal Tomáš: „Pán mùj
a Bùh mùj! Sláva tobì!“
Nyní propouštíš…
Tropar po Otèenáši (7. hlas)

Aè jsi byl ve hrobì zapeèetìn, Kriste Boe, y uèinil jsi, aby z hrobu

zazáøil ivot. ¡
Aèkoliv dveøe byly uzavøeny, y pøišel jsi k uèedníkùm, nebo jsi vzkøíšení všech. ¡
Ducha pravého obnovil jsi jimi v nás y podle veliké své milosti. ¡ (Tøikrát)
Poehnání chlebù

Na liturgiích v období po Pasše
Od této nedìle a do Opuštìní Paschy jsou pøi liturgiích tyto zmìny:
Knìz:

Blahosloveno budi království…

A pak se zpívá tøikrát tropar „Vstal z mrtvých Kristus…“ Poté velká ektenie.
Místo „Jest vpravdì dùstojno“ se pìje:

¯

„Andìl milostiplnou pozdravil: Pøeèistá Panno, raduj se! A opìtuji:

2. nedìle paschální
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Raduj se, nebo tvùj syn vstal tøetího dne z hrobu a mrtvé pozdvihl.
Veselte se, lidé!“
A dále hned irmos: „Skvìj se, skvìj se, nový Jerusaleme, nebo záøí na
tobì sláva Hospodinova. Plesej nyní a vesel se, Sione! Ty pak, pøeèistá Bohorodice, ozdob se slávou ze vzkøíšení Toho, jeho jsi porodila!“
Místo troparu po pøijímání „Vidìli jsme svìtlo pravé“ zpívá se: „Vstal
z mrtvých Kristus…“ (Jednou). Stejnì tak se podle obyèeje nahrazují i tyto
hymny: „Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì…“ „Vidìli jsme svìtlo pravé…“ a „A naplnìna jsou ústa naše…“
Pøi propuštìní po „Sláva tobì, Kriste Boe, nadìje naše…“ se zpívá: „Vstal
z mrtvých Kristus“ (tøikrát) a pak »Sláva… I nyní…« A propuštìní.

Liturgie na nedìli Antipaschy
Blahoslavenství (a 3. a 6. píseò kánonu svátku).
Pøi vchodu: Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed Kristem. Spasi
nás, Synu Boí, vstavší z mrtvých, zpívající tobì: Alleluja.
Tropar (7. hlas)

¯

Aè jsi byl ve hrobì zapeèetìn, Kriste Boe, y uèinil jsi, aby z hrobu
zazáøil ivot. ¡
Aèkoliv dveøe byly uzavøeny, y pøišel jsi k uèedníkùm, nebo jsi vzkøíšení všech. ¡
Ducha pravého obnovil jsi jimi v nás y podle veliké své milosti. ¡
A po nìm:

Sláva… I nyní… A kondak (8. hlas – stichirový)

¯

Kdy jsi vešel zavøenými dveømi, y vzkøíšený Kriste Boe, ¡

tvùj ivotodárný bok y všeteènou pravicí zkoumal Tomáš ¡
a volal pak s ostatními apoštoly: y „Ty jsi Pán a Bùh mùj!“ ¡
Prokimen (hlas 3.;  146,5 a 1)

¯

Veliký jest Bùh náš a veliká jest síla jeho, y a rozum jeho jest bezmezný.
Verš: Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati almy, blaené je
chváliti Boha našeho.
Alleluja (hlas 8.;  94,1—2)
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Pojïte, radovati se budeme v Hospodinu, zvoláme k Bohu,
Spasiteli našemu.
2. verš: Pospìšme pøed tváø Jeho se slavoslovím a almech zvolejme
k Nìmu.
1. verš:

Místo „Jest vpravdì dùstojno“

¯

Andìl milostiplnou pozdravil… Skvìj se, skvìj se… (Viz str. 10)
K pøijímání ( 147,1) (nebo paschální kánon)

Chval, Jerusaleme, Hospodina. Chval Boha svého, Sióne!
Podle vzoru velké veèerní v sobotu pøed Tomášovou nedìlí a veèerní v nedìli
Tomášovu se konají veèerní po celé paschální období (tj. a do opuštìní
Paschy – den pøed Nanebevstoupením). Samozøejmì s pøíslušnými zmìnami hlasu, stichir apod.

Veèerní na skonání Tomášovy nedìle
Od tohoto nedìlního veèera se ve všední dny zpívá minejní sluba svatému.
Nemá-li svatý v mineji svùj tropar, bere se tropar z mineje obecné. Po Otèenáši se po Sláva… I nyní… bere sváteèní tropar z triodu kvìtného. Výjimkou
jsou polyjelejní svátky (napø. velikomuè. Jiøí, ap. Marek, Jan Theolog a dal.)
Další odchylkou v pøíštích kadodenních veèerních je, e zatímco tato veèerní Tomášovy nedìle (v pøedveèer pondìlí) je svým charakterem ještì „velkou
veèerní“, tak všechny následující veèerní, které se slouí v pøedveèer všedního dne, jsou svým charakterem tzv. „kadodenní veèerní“ (èili nekoná se
u vchod, prokimen je podle dne v týdnu, vroucí ektenie se øíká bez prvních
dvou proseb a pøesouvá se a za tropary – pøed propuštìní).
Tyto všednodenní veèerní v paschální dobì (stejnì jako jiné bohosluby
napø. hodinky) zaèínají takto: po ohlasu knìze následuje trojí „Vstal z mrtvých Kristus…“, poté zaèínání pokraèuje, jak je to obvyklé – trisagion a po
Otèenáš atd., následnì „Pojïte, pokloòme se…“ a alm 103./104.
Stichiry na Hospodine k tobì volám: svátku a pak tøi z mineje; podobnì lze
konat na všednodenní veèerní celé paschální období: 3 svátku a 3 svatému.
Velká veèerní se ji koná jen v sobotu veèer a pøed svátky. Takováto velká veèerní v paschální dobì zaèíná po ohlasu knìze trojím „Vstal z mrtvých Kristus…“, po èem hned následuje alm 103./104. („Pojïte, pokloòme se…“ se
vynechává); velká veèerní má vdy vchod a vroucí ektenii po prokimenu
(eventuelnì po paremijích).
Knìz:

Blahosloven Bùh náš…

Veèerní na skonání Tomášovy nedìle
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Poté zpìváci tøikrát: „Vstal z mrtvých Kristus…“
alm 103./104. (veèerní bez kathismy)
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 6
3 stichiry svátku (1. hlas)

Hrozné bylo tvé z hrobu povstání, ivotodárce, kdy jsi peèeti ná-

hrobní neporušil. Poté jsi pøes dveøe uzamèené vstoupil k pøeslavným apoštolùm svým, Kriste, radost jim zpùsobil a udìlil jim
pravého Ducha svého pro nezmìrnou milost svou.

Tomáš zvaný Blíenec nebyl s nimi, kdy ses uèedníkùm zjevil,
Pane. Neuvìøil tudí tvému vzkøíšení a tìm, kteøí tì ji vidìli, pravil: „Dokud nevloím prst svùj do boku jeho probodeného a do ran po
høebech, nebudu vìøit, e z mrtvých vstal.“
Protoe ádal

Tomáš, aby se mohl dotknouti, pravil mu Kristus:
„Vlo ruku a poznej, e mám kosti a pozemské tìlo, a nebuï ji nevìøícím. Stejnì jako ostatní pøesvìdè se, e jsem vzkøíšený.“ Apoštol
zvolal: „Bùh mùj a Pán jsi ty, sláva zmrtvýchvstání tvému!“
Dále 3 stichiry svatému z mineje

Sláva… Svatému z mineje, není-li, pak:
Sláva… I nyní… A první bohorodièen svátku (1. hlas)

¯

Pøi zavøených dveøích pøišel jsi, všemocný Jeíši, Boe náš, nenadále, kdy uèedníci byli shromádìni. I stanul jsi uprostøed nich,
udìlil jim pokoj a naplnil je Duchem Svatým. Dal jsi pokyn, aby se
nevzdalovali z Jerusalema, dokud nebudou obleèeni mocí shùry.
Proto voláme k tobì: „Osvícení i Vzkøíšení naše a pokoji náš, sláva
tobì!“
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen velký (6. hlas):

¯

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

1. verš: Sílu svou zvìstoval jsi mezi národy; paí vztaenou vysvobodil

jsi lid svùj.
Øekl jsem: Nyní zaèínám chápat – to, co se pøihodilo, uèinila
pravice Nejvyššího.
3. verš: Pamatoval jsem na skutky Hospodinovy. Budu pøipomínati
sobì všechny divy tvé od poèátku.
2. verš:
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Vroucí ektenie (pøi dalších všednodenních veèerních se u bude pøesouvat).
„Dej, Hospodine, abychom veèer tento…“ Prosebná ektenie
Stichiry na stichovnì
Stichiry z nedìle (z oktoichu, 1. hlas)

Veèerní

naše modlitby pøijmi, svatý Pane, a udìl nám odpuštìní
høíchù, nebo ty jsi jediný zjevil svìtu vzkøíšení.

Verš: K tobì pozvedám oèi své, jen v nebesích pøebýváš. Tak jako oèi
sluebníkù na ruce svých pánù, jako oèi sluebnice na ruce své paní, tak
i naše oèi hledí k Hospodinu Bohu našemu, dokud se nad námi neslituje.
Stichira lítostivá

Nesmírné

je, Spasiteli, moøe mých prohøešení, v nìm s bolestí
tonu s poklesky svými. Vztáhni ke mnì ruku jako k Petrovi, zachraò
mne, Boe, a smiluj se nade mnou.

Verš: Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, nebo jsme pøíliš potupou nasyceni, naše duše je u dosyta naplnìna posmìšky sebejistých
a poníením od pyšných.
Muèednièen

Na

pøímluvy všech svatých i Bohorodice daruj nám pokoj svùj,
Pane, smiluj se nad námi jako jediný slitovný.
Sláva… I nyní… (1. hlas)

Dnes, osmého dne po svém zmrtvýchvstání, Pane, ukázal ses uèed-

níkùm svým na místì, kde byli shromádìni, a pravil jim: „Pokoj
vám.“ Nevìøícímu uèedníku jsi ruce své ukázal i pøeèistý bok svùj.
On uvìøil a s vírou zvolal k tobì: „Pane mùj a Boe mùj, sláva tobì!“
„Nyní propouštíš…“ Po Otèenáši tropar svátku.
Je-li tropar svatému, pak nejdøíve ten.
Poté »Sláva… I nyní…« A tropar svátku Antipaschy:

¯

Aè jsi byl ve hrobì zapeèetìn, Kriste Boe, y uèinil jsi, aby z hrobu

zazáøil ivot. ¡ Aèkoliv dveøe byly uzavøeny, y pøišel jsi k uèedníkùm, nebo jsi vzkøíšení všech. ¡ Ducha pravého obnovil jsi jimi
v nás y podle veliké své milosti. ¡
Následuje propuštìní.
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3. nedìle paschální

Na velké veèerní
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10
3 nedìlní, 4 východní (Anatoliovy)
(Všech sedm se bere z oktoichu, nedìle 2. hlas)
Poté 3 stichiry myronosicím (2. hlas od Anatolia)

eny myro nesoucí, nakoupivše vonných mastí, èasnì zrána pøišly
ke hrobu Pánì. Naleznuvše, èeho neoèekávaly, uvaovaly zbonì pøi
pohledu na kámen odvalený a tázaly se navzájem: „Kde jsou náhrobní peèeti, kde strá Pilátova, pøísná hlídka sem postavená?“
Tehdy zjevil se nechápajícím enám posel – záøící svìtlý andìl
a pravil jim: „Proè hledáte s pláèem ivého, jen oivuje celé pokolení lidské?“ Vstal Kristus Bùh náš z mrtvých, jako všemocný, a udìluje všem nám nesmrtelnost, ivot, osvícení a milost velikou.
Proè myro øedíte slzami, uèednice? Kámen je odvalený a hrob zù-

stal prázdný! Vidíte, e záhuba byla pøemoena ivotem. Vydává
o tom jasné svìdectví peèe, stejnì jako do tvrdého spánku ponoøené
stráe vzpurných. Peklo úpí: „Smrtelníci zachránìni jsou tìlem
Boím!“ Pospìšte k apoštolùm a radostnì jim ohlašujte: „Kristus
umrtvil smrt, prvorozený z mrtvých pøedchází vás do Galileje.“
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Myronosice spìchajíce, ukázaly se pøi rozbøesku u hrobu tvého, hledajíce tebe, Kriste, aby myrem pomazaly pøeèisté tìlo tvé. Pouèeny
slovy andìla, zvìstovaly apoštolùm radostný zázrak, e vzkøíšen byl
Pùvodce spasení našeho, zajal smrt a svìtu daroval ivot vìèný
a milost velikou.
Sláva… (6. hlas. Od Kosmy monacha)

eny myronosice, dostihnuvše hrobu tvého a spatøivše peèe náhrobní, nenalezly tìla tvého pøeèistého. V zármutku úpìnlivì volaly: „Kdo ukradl nadìji naši? Kdo vzal mrtvého, nahého, aromaty
pomazaného, jedinou útìchu Matky své? Jak mohl být zabit ten,
kdo mrtvé pøivádìl k ivotu? Proè byl pohøben ten, kdo zajal podsvìtí? Povstaò tøetího dne, Spasiteli, díky svrchované vládì své, jak jsi
pøedpovìdìl, a spasi pøi tom duše naše!“
I nyní… (2. hlas. Bohorodièen – dogmatik z okoichu)

Minul stín starého zákona, y kdy pøišla blahoda. v Nebo jako ho-

øící keø neshoøel, y tak i ty, Panno, jsi porodila a Pannou zùstala. v
Místo ohnivého sloupu zasvitlo nám Slunce spravedlnosti y a místo
Mojíše je zde Kristus, našich duší Spasitel.
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen dne.
Na litiji stichiry (1. hlas)

Andìl volal: „eny myro nesoucí, proè jste pøišly ke hrobu? Proè hledáte ivého mezi mrtvými? Kristus vstal! Mìjte odvahu!“
S bázní pøišly eny ke hrobu, spìchajíce, aby vonnými vìcmi pomazaly Tìlo tvé. Kdy ho nenalezly, plny rozpakù spolu hovoøily, nebo
nevìdìly o vzkøíšení. Stanul však pøed nimi andìl a oznamoval jim:
„Vstal Kristus a daroval nám milost velikou!“
Magdaléna a další Marie pøišly ke hrobu, hledajíc Pána. Spatøily

blesku podobného andìla, jak sedí na kameni, a ten jim hlásal:
„Proè hledáte ivého mezi mrtvými? Vstal z mrtvých, jak pravil! Setkáte se s ním v Galileji!“ K nìmu i my zvolejme: „Vzkøíšený z mrtvých, Pane, sláva tobì!“

3. nedìle paschální
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Sláva… (6. hlas)

Vyádal si Josef od Piláta Tìlo Ukøiovaného a poloil je v novém

hrobì svém. Nebo tak se náleelo, aby Pán z hrobu vyšel jako ze
skvoucí komnaty svatební. Ty, jen jsi vládu smrti porazil a lidem
bránu ráje otevøel, Pane, sláva tobì!
I nyní… (Bohorodièen, hlas tý)

Stvoøitel a Vykupitel mùj, Kristus Pán z lùna tvého vyšel, Pøeèistá,
kdy se do mne – èlovìka – oblékl a od dávné kletby Adamovy lidi
osvobodil. Proto s andìlem zdravíme tebe, Nejèistší, jako Matku
Boí a pravou Pannu, volajíce neumlkajícími hlasy: „Raduj se, Vládkynì, zastánkynì i záštito a spáso duší našich!“
Na stichovnì
Nedìlní stichira (z 2. hlasu)

Vzkøíšení tvoje, Kriste Spasiteli, ozáøilo svìtlem celý svìt, a ty jsi
povolal k sobì vše, co jsi byl stvoøil. Všemocný Pane, sláva tobì!
Pak stichiry Paschy s pøípìvy (viz na zaèátku broury – str. 4 – paschální stichiry na stichovnì):

¯

Pøípìv: A povstane Bùh…
Dnes nastala nám svatá Pascha…
Pøípìv: Jako pomíjí dým…
Pojïte, eny, je jste mìly zjevení…
Pøípìv: Tak zahynou høíšníci…
Kdy eny myro nesoucí…
Pøípìv: To jest den, který uèinil Hospodin, radujme se a veselme se
v nìm!
Pascha pøekrásná …

Sláva… (5. hlas)

Tebe, jen se svìtlem jako rouchem odíváš, sòal s døeva Josef s Nikodémem, a vida tì mrtvého, nahého a nepohøbeného, poèal v hlubokém pohnutí srdce pohøební pláè a zalkal: „Bìda mnì, Jeíši
nejsladší, jeho v pohanìní na køíi visícího vidouc, slunce zahalilo
se temnotou. Zemì se tøásla strachem a opona chrámu ve dví se roztrhla. Ó, nyní zøím tebe, podstoupivšího pro mne dobrovolnì smrt.
Jak pohøbím tebe, Boe mùj? Jakým plátnem tì ovinu? Jak se ruka-
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ma svýma dotknu neporušitelného tìla tvého? A jaké alozpìvy
budu zpívati o skonání tvém, ó Slitovný? Velebím utrpení tvé, opìvám pohøeb tvùj a doufaje ve vzkøíšení, volám: Pane, sláva tobì!“
I nyní… (Z paschálních stichir)

¯

Jest vzkøíšení den, zaskvìjeme se slavností a druh druha obejmìme! Øíkejme „bratøi“ také tìm, kdo nás nenávidí, a odpusme vše
pro vzkøíšení a takto zvolejme: „Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt
pøekonal a jsoucím ve hrobech ivot daroval!“
Nyní propouštíš…
Tropary po Otèenáši (pøi poehnání chlebù):
Bohorodice, Panno… (Tøikrát) (Takto, je-li bdìní. Slouí-li se však litije bez
bdìní, nebo nekoná-li se ani litije jen vel. veèerní, tak následující tropary:)
Tropar nedìlní z oktoichu z 2. hlasu

Kdy

sestoupil jsi ke smrti, ivote nesmrtelný, y tehdy peklo jsi
umrtvil bleskem Boství; ¡ kdy pak i zesnulé z podsvìtí jsi vzkøísil, y všechny mocnosti nebeské zvolaly: ¡ „ivotodárce, Kriste, Boe
náš, y sláva, sláva tobì.“ ¡
Dále druhý tropar (2. hlas)

¯

Šlechetný Josef, s døeva sòav pøeèisté tìlo tvé, y plátnem èistým je

ovinul ¡ a pokryv je vìcmi vonnými, y ve hrob nový je poloil. ¡
Avšak tøetího dne jsi z mrtvých vstal, y udìliv svìtu milost velikou.
¡
Tøetí tropar (2. hlas)

¯

Stanul andìl u hrobu pøed enami y a zvolal k myronosicím: ¡ Po-

mazání mastí vonnou mrtvým náleí, y jak se však ukázalo, Kristu
je porušení cizí. ¡ Zapìjte proto: Vstal z mrtvých Pán, y udìlující
svìtu milost velikou. ¡
Není-li bdìní a nekoná-li se ani litije, jen velká veèerní, pak se zpívají stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ takto: 4 nedìlní, 6 stichir myronosicím spolu s litijními. Vchod. Na stichovnì paschální stichiry. Tøi tropary po
Otèenáši, jak je uvedeno výše. (Podobnì se litijní stichiry pøipojují ke zpìvu
prvních stichir i v pøípadì jiných nedìlí této doby, nekoná-li se litije.)

3. nedìle paschální
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Na liturgii
Blahoslavenství.
Nedìlní tropary a kondaky po Tomášovì nedìli do opuštìní Paschy:
nedìlní tropar (dle hlasu z oktoichu), pak mohou pøípadnì následovat další
tropary dle zasvìcení dané popaschální nedìle (z triodu); Sláva… Kondak
dané popaschální nedìle (z triodu), I nyní… Kondak Paschy („Kdy sestoupil jsi do hrobu…“) nebo na nedìli Samaritánky kondak pùlení padesátnice.
Pøipadne-li na nedìli památka velkého svìtce (s bdìním, nebo s polyjelejem), zaøazuje se i jeho tropar a kondak. (Viz podrobnì pozn. na str. 38.)
Tropary na tuto nedìli: nedìlní z oktoichu z 2. hlasu

Kdy sestoupil jsi ke smrti, ivote nesmrtelný, y tehdy peklo jsi
umrtvil bleskem Boství; ¡ kdy pak i zesnulé z podsvìtí jsi vzkøísil, y všechny mocnosti nebeské zvolaly: ¡ ivotodárce, Kriste, Boe
náš, y sláva, sláva tobì. ¡
Dále druhý tropar (2. hlas)

¯

Šlechetný Josef, s døeva sòav pøeèisté tìlo tvé, y plátnem èistým je
ovinul ¡ a pokryv je vìcmi vonnými, y ve hrob nový je poloil. ¡
Avšak tøetího dne jsi z mrtvých vstal, y udìliv svìtu milost velikou.
Tøetí tropar (2. hlas)

¯

Stanul andìl u hrobu pøed enami y a zvolal k myronosicím: ¡ Pomazání mastí vonnou mrtvým náleí, y jak se však ukázalo, Kristu
je porušení cizí. ¡ Zapìjte proto: Vstal z mrtvých Pán, y udìlující
svìtu milost velikou. ¡
Sláva… A kondak (2. hlas; znaèen 1. hlas)

¯

Myronosicím povelel jsi, aby se radovaly, y svým vzkøíšením utišil
jsi pláè pramatky Evy, Kriste Boe, ¡ svým apoštolùm uloil jsi hlásati, y e Spasitel z hrobu vstal. ¡
I nyní… A kondak Paschy (8. hlas)

¯

Kdy sestoupil jsi a do hrobu, Nesmrtelný, y tehdy jsi znièil moc

podsvìtí. ¡ Kdy pak vstal jsi z mrtvých jako vítìz, Kriste Boe, y
enám myronosicím jsi zvìstoval: „Radujte se!“ ¡ Svým apoštolùm
udìlil jsi pokoj y a kleslým skýtáš vzkøíšení. ¡
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Prokimen (hlas 6.)

¯

Spasi, Boe, lid svùj y a poehnej dìdictví svému.

Verš: K tobì, Hospodine, volám: Boe mùj, neodmlèuj se mi a nepøehlíej mne.
Apoštol: Skut 6,1—7
Alleluja (hlas 8.  84,2 a 11)
1. verš: Ukázal jsi, Hospodine, vyvolení zemì své, navrátil jsi Jákoba
ze zajetí.
2. verš: Milosrdenství a pravda setkaly se, spravedlnost a pokoj daly
sobì políbení!
Evangelium: Mar 15,43— 16,8
Místo „Jest vpravdì dùstojno“ – dle Paschy

¯

Andìl Milostiplnou pozdravil… Skvìj se, skvìj se… (Viz str. 10)
Zpìv ke svatému pøijímání

Tìlo Kristovo pøijmìte… Druhý: Chvalte Hospodina s nebes, chvalte
ho na výsostech. Alleluja. (3×)
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4. nedìle paschální
V sobotu na velké veèerní
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10
3 nedìlní, 4 východní (Anatoliovy)
(Všech sedm stichir se bere z oktoichu, nedìle 3. hlas)
Poté 2 stichiry o mrtvicí ranìném (první se opakuje) (1. hlas)

Milosrdný Kriste, jen jsi rukou svou pøeèistou èlovìka stvoøil, pøi-

šel jsi uzdravovat nemocné. Slovem svým jsi u Ovèí nádre podzdvihl mrtvicí ranìného, vyléèil jsi nemoc eny krvácející, nad trápenou
dcerou Kananejky ses smiloval a prosbu setníka jsi neoslyšel. Proto
voláme k tobì: „Nejmocnìjší Pane, sláva tobì!“ (Dvakrát)

Spatøiv tì mrtvicí ranìný, leící tam jako nepohøbený nebotík,
vzýval tebe: „Smiluj se nade mnou, Pane, nebo loe mé stalo se mi
hrobem! K èemu je mi, co ivot nabízí? Bez uitku je pro mne zázraèná Ovèí nádr! Vdy nemám nikoho, kdo by mne do ní spustil, a
vzedme se tam voda. K tobì se však utíkám, Prameni uzdravení,
abych i já se všemi ostatními mohl provolávat: Nejmocnìjší Pane,
sláva tobì!“
Sláva… (5. hlas)

Pøišel Jeíš do Jerusalema k Ovèí nádri, nazývané hebrejsky Bethesda, u ní patero podloubí bylo. Tam leelo mnoho churavìjících,
nebo andìl Boí zde jednou v roce sestupoval a vzedmul vody koupele. Kadému, kdo poté jako první do vody s vírou vstoupil, se tím
udìlovalo uzdravení. Pán spatøil èlovìka, po dlouhý èas tam leícího, i tázal se ho: „Chceš se stát zdravým?“ Nemocný odpovídá:
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„Pane, nemám nikoho, kdo by mne vhodil do koupele, a se zvíøí
voda. Na lékaøe vynaloil jsem všechen majetek svùj, leè nestal
jsem se hodným obdret milost uzdravení.“ Lékaø duší a tìl mu pak
pravil: „Vezmi loe své a jdi, oznamuj moji moc a milost velikou po
všech konèinách zemì!“
I nyní… (Bohorodièen, 3. hlas. Dogmatik z oktoichu)

Jak nediviti se zrození Bohoèlovìka z tebe, Pøeèistá? y Nebo nepoznavši mue, zcela neporušená v tìlesnì jsi bez otce porodila Syna, y
jeho pøed vìky Otec zrodil bez matky, v nedoznal ádné zmìny ni
smíšení neb rozdìlení, y ale zachoval v plnosti pøirozenost obojí. v
Proto pros Matko – Panno, Vládkynì, u Nìho, y aby spasil duše
naše, v kteøí pravoslavnì vyznáváme y tebe jako Bohorodici.
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen dne.
Na litiji stichiry chrámu

Sláva… (5. hlas)

Pøi Ovèí koupeli leel èlovìk churavý a spatøiv tebe, Pane, zvolal:
„Nemám nikoho, kdo by mne odnesl do vody, a se hladina vzedme.
Ne se k ní dostanu, jiný mne pøedhoní a získává uzdravení. Já tu
však stále nemocen leím.“ Tehdy se jej Spasiteli zelelo a dí: „Kvùli
tobì jsem se stal èlovìkem, pro tebe jsem se oblékl v tìlo, tak proè øíkáš: »Nemám nikoho.« Vezmi si loe své a jdi!“ Pane, pro tebe je
všechno moné, tebe vše poslouchá a vše se ti podøizuje. Pamatuj na
nás všechny a smiluj se, Svatý, jako Lidumil.
I nyní… (Bohorodièen, hlas tý)

Chrám i brána, palác i trùn Krále jsi ty, Panno nejuctívanìjší. Vy-

kupitel mùj, Kristus Pán, skrze tebe se jako Slunce spravedlnosti
ukázal tìm, kdo spí ve tmì, nebo pøál si osvítit ty, je stvoøil rukou
svou dle obrazu svého. Proto, Nejoslavovanìjší, je máš mateøskou
smìlost pøed Ním, neustále oroduj za spásu duší našich.
Stichiry na stichovnì nedìlní 3. hlasu

Nad utrpením tvým, Kriste, zatmìlo se slunce, a svìtlem vzkøíšení
svého osvítil jsi veškerenstvo. Pøijmi veèerní píseò naši, Lidumile.

4. nedìle paschální
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Poté paschální stichiry na stichovnì s verši (A povstane Bùh… atd.) – viz
na zaèátku. (Jako na veèerní v nedìli en myronosic.)

¯

Sláva… (8. hlas)

V pøedsíni Šalomounovì leelo mnoho nemocných a uprostøed svátku tam Spasitel vyhledal mrtvicí ranìného, jen tøicet osm let u
leel. Jemu pravil hlasem vladaøským: „Chceš se stát zdravým?“
Churavý mu odvìtil: „Pane, nemám nikoho, kdo a se pohne voda,
vhodil by mne do koupele.“ I dí mu Jeíš: „Vezmi loe své a jdi! Hle,
uzdraven jsi byl, ji nehøeš více!“ Pane, na pøímluvy Bohorodice sešli nám milost velikou!
I nyní…
Jest vzkøíšení den… (Z paschálních stichir)

¯

Nyní propouštíš
Tropary po Otèenáši:
Nedìlní z oktoichu z 3. hlasu

A veselí se nebešané, y a radují se pozemšané, v nebo ukázal

Hospodin y moc ramene svého; v pøemohl smrtí smrt, byv prvorozený z mrtvých, y z útroby pekla vysvobodil nás v a daroval svìtu y velikou milost.
Sláva… I nyní… (Závìreèný bohorodièen z oktoichu)

Tebe, Bohorodice Panno, opìváme y jako prostøednici spásy našeho
pokolení, v nebo syn tvùj a náš Bùh v tìle, y které z tebe pøijal, v
snášel utrpení køíe y a vysvobodil nás ze záhuby, jako Lidumil.
Pøi liturgii
Blahoslavenství
Tropary po malém vchodu:
Nedìlní tropar z oktoichu 3. hlasu

A veselí se nebešané, y a radují se pozemšané, ¡ nebo ukázal

Hospodin y moc ramene svého; ¡ pøemohl smrtí smrt, byv prvorozený z mrtvých, y z útroby pekla vysvobodil nás ¡ a daroval svìtu y velikou milost.
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Sláva… A kondak (3. hlas; znaèen 5. hlas stichirový)

¯

Svou Boskou pomocí pozdvihni, ó Pane, y duši mou, krutì ochrnulou všemonými høíchy a skutky nepìknými, ¡ a volám zachrá nìn y k tobì, Slitovnému, ¡ jen jsi kdysi pozdvihl ochrnulého: y
„Sláva vládì tvé, Kriste.“ ¡
I nyní… A kondak Paschy (8. hlas)

Kdy sestoupil jsi a do hrobu, Nesmrtelný, y tehdy jsi znièil moc
podsvìtí. ¡ Kdy pak vstal jsi z mrtvých jako vítìz, Kriste Boe, y
enám myronosicím jsi zvìstoval: „Radujte se!“ ¡ Svým apoštolùm
udìlil jsi pokoj y a kleslým skýtáš vzkøíšení. ¡
Prokimen ( 32,22 a 1)

¯

Budi milosrdenství tvé nad námi, Hospodine, y jako nadìji máme
v tobì.
Verš: Plesejte, spravedliví, Hospodinu; náleí se lidem upøímným,
aby jej chválili.
Apoštol: Skut 9,32—42
Alleluja (5. hlas.  88,2 a 3)
1. verš: Milosti tvé, Hospodine, opìvovati budu navìky, v pokoleních
a pokoleních zvìstovati budu pravdu tvou ústy svými.
2. verš: Ty jsi pravil: „Na vìky bude zbudována milost,“ na nebesích je
upevnìna pravda tvá.
Evangelium: Jan 5,1—15
Místo „Jest vpravdì dùstojno“

¯

Andìl milostiplnou pozdravil… Skvìj se, skvìj se… (Viz str. 10)
Ke svatému pøijímání

Tìlo Kristovo pøijmìte…
Další: Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech. Alleluja.
(3×)
Vìz, e hymny svátku o mrtvicí ranìném se zpívají v nedìli, v pondìlí a v
úterý u je opuštìní tohoto svátku.
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5. nedìle paschální
V sobotu na velké veèerní
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10
3 nedìlní, 1 východní (Anatoliova)
(Všechny tyto ètyøi stichiry se berou z oktoichu, nedìle 4. hlas).
Dále 3 stichiry pùlení padesátnice a 3 stichiry Samaritánce
Stichiry pùlení sváteèní doby padesátnice
(4. hlas)

Nastoupil støed doby poèínající od

vzkøíšení Spasitelova. Dny tyto
završí jako peèe svátek boské
Padesátnice. Skvìjí se dny uprostøed této doby, jsouce ozaøovány
z obou stran a sjednocujíce dva veliké svátky. Povýšeny jsou té jako
pøedzvìst nastoupení slavného dne Nanebevstoupení Vládce.

Slyšel a zaradoval se Sión nad zvìstí o vzkøíšení Kristovì. Vìrná
dítka jeho se radovala, spatøivše Mesiáše. Nyní se Sión pøipravuje,
aby z nìj Duchem Svatým byla smyta poskvrna zavradìní Mesiáše
a oslavuje radostné dny stojící uprostøed obou událostí.
„Pøiblíilo

se hojné vylití Boského Ducha na všechny, jak bylo
psáno.“ To je zvìst nastoupivšího pùlení lhùty, je od smrti, pohøbení a vzkøíšení Krista byla dána uèedníkùm jeho. Vdy bylo jim neklamnì zaslíbeno sestoupení Utìšitele, jen uvede je do veškeré
pravdy.
Stichiry Samaritánce (1. hlas)

K prameni jsi pøišel ty, jen jsi Pramenem zázrakù, v hodinu poled-
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ní, abys odebral Evì plod høíchu, který utrhla. V tu samou hodinu
toti Eva opustila ráj, kdy byla hadem oklamána. A hle, blíí se Samaritánka, aby èerpala vodu ze studnì. Oslovil ji Spasitel slovy:
„Dej mi vody pít a já tì napojím vodou ivou.“ S èistou myslí bìela
do mìsta, aby rychle zvìstovala mnoha lidem: „Pojïte a pohleïte na
Krista Pána, Spasitele duší našich!“
Hlas 2.

Kdy

ke studnici pøišel Pán, prosila Samaritánka Milosrdného:
„Dej mi vodu víry a ta se mi stane øekou, do ní se oèistnì ponoøím,
a v ní naleznu radost i vysvobození!“ Dárce ivota, Pane, sláva tobì!

Spolubezpoèáteèný

a spoluvìèný Syn a Slovo Otcovo pøichází ke
studni jako Pramen uzdravení. ena ze Samaøí se tu ukáe, aby nabrala sobì vody. Spatøiv ji, pravil Spasitel: „Dej mi vodu pít a jdi zavolat mi mue svého!“ Ona však v domnìní, e hovoøí s èlovìkem
a ne s Bohem, snaila se zatajit, kolik muù mìla, a odvìtila: „Nemám mue.“ Stvoøitel nato: „To jsi pravdu øekla, e nemáš mue,
nebo ji pìt jsi jich mìla a ten, jeho nyní máš, není tvùj mu.“
Ohromena takovou øeèí utíkala do mìsta, aby zvìstovala mnoha lidem: „Pojïte a pohleïte na Krista. Vizte Toho, jen daruje svìtu milost velikou!“
Sláva… (6. hlas)

U Jákobovy studnì naleznuv Jeíš Samaritánku, ádal po ní vodu
Ten, kdo pøikrývá zemi oblaky. Ó, zázrak! Ten, který je nesen cherubíny, promlouvá s enou smilnou. Ten, který zavìsil zemi na vodách,
prosí o vodu. Ten, který vlévá vodu do zøídel a jezer, touí vody se napít. Ve skuteènosti si však pøeje pøitáhnout tu, která byla ulovena
nepøítelem, a napojit vodou ivota tu, která je krutì spalována skutky neslušnými. Kriste, jak jsi milosrdný a lidumilný!
I nyní… (Bohorodièen. Dogmatik z oktoichu, 4. hlas)

Prorok David, jen díky tobì, Bohorodice, y stal se Bohootcem, v
v almu o tobì pravil Tomu, y který ti uèinil vìci veliké: v „Stanula
královna po pravici tvé.“ y Nebo Bùh, uèinil tebe, Matku svou, prostøednicí ivota, v ráèil bez otce vtìliti se skrze tebe, Bohorodice, y
aby znovu obnovil v èlovìku obraz svùj porušený vášnìmi. v On na-
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lezl v horách zbloudilou a zdivoèelou oveèku y a vzav ji na ramena,
pøinesl ji k Otci; v podle vùle své pøipojil ji k mocnostem nebeským y
a spasil svìt. v On jest vpravdì Kristus, y mající veliké a hojné milosrdenství.
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen dne.
Na litiji stichiry chrámu

Sláva… I nyní… (3. hlas)

A záøivì jásá v tento den nebe i zemì, nebo Kristus se ukázal v tìle jako èlovìk, aby vysvobodil z prokletí Adama i s veškerým rodem
lidským. Podivuhodnì se proslavil zázraky a nyní pøichází do Samaøí. Pøed enou stanul, aby ji o vodu poádal, Ten, kdo vodami naplòuje oblaka. Proto se my, vìrní, klanìjme Tomu, kdo pro nás
dobrovolnì zchudl dle milosrdného úradku svého.
Na stichovnì
Stichira nedìlní (4. hlas)

Pane, kdy jsi vstoupil na køí …
Poté paschální stichiry na stichovnì s verši (A povstane Bùh… atd.) – viz
na zaèátku (str. 4). (Jako na veèerní v nedìli en myronosic.)

¯

Sláva… (8. hlas)

Kdy ses zjevil na zemi, Kriste Boe, dle nevypravitelné prozøetelnosti své, Samaritánka, uslyševši slovo tvé, Lidumile, nechala
u studnì vìdro své a bìela, aby zvìstovala obyvatelùm mìsta:
„Pojïte, pohleïte na toho, kdo zná, co se v srdci tají, není-li on oèekávaným Mesiášem, jen má milost velikou?“
I nyní…
Jest vzkøíšení den… (Ze stichir paschálních)

¯

Tropary po Otèenáši:
Tropar nedìlní z oktoichu (4. hlasu)

Radostnou

zvìst o zmrtvýchvstání y od andìla zvìdìly uèednice
Pánì v a zbavivše se dìdièného odsouzení, y pravily apoštolùm, jásajíce: v Smrt je potøena, vstal z mrtvých Kristus Bùh náš, y darující svìtu milost velikou.
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Sláva… I nyní…
Tropar k pùlení padesátnice (8. hlas)

¯

V polovinì svátku napoj vodami zbonosti mou íznící duši, y vdy

jsi, Spasiteli, ke všem volal: ¡ „ízní-li kdo, a ke mnì jde a pije!“ y
Prameni ivota našeho, Kriste Boe, sláva tobì. ¡

Na liturgii
Blahoslavenství
Tropary pøi malém vchodu:
Tropar nedìlní z oktoichu 4. hlasu:

Radostnou zvìst o zmrtvýchvstání y od andìla zvìdìly uèednice
Pánì v a zbavivše se dìdièného odsouzení, y pravily apoštolùm, jásajíce: v Smrt je potøena, vstal z mrtvých Kristus Bùh náš, y darující svìtu milost velikou.
Tropar k pùlení padesátnice (8. hlas)

¯

V polovinì svátku napoj vodami zbonosti mou íznící duši, y vdy

jsi, Spasiteli, ke všem volal: ¡ „ízní-li kdo, a ke mnì jde a pije!“ y
Prameni ivota našeho, Kriste Boe, sláva tobì! ¡
Sláva… A kondak Samaritánce (8. hlas)

¯

Samaritánka,

je pøišla ke studni, y uzøela vírou, e jsi Pramen
vody moudrosti; ¡ hojnì se jí napila y a získala na vìky nebeské království, povdy oslavovaná. ¡
I nyní…« A kondak k pùlení padesátnice (4. hlas)

¯

Kdy nadcházela polovina starozákonního svátku, y øekl jsi pøítom-

ným, Stvoøiteli a Vládce všech, Kriste, Boe: ¡ „Pojïte a èerpejte y
vodu nesmrtelnosti.“ ¡ Proto pøed tebou padáme a s vírou voláme: y
„Udìl nám slitování své, nebo jsi pramen ivota našeho.“ ¡
Prokimen (hlas 3.  46,7 a 2)

¯

Zpívejte Bohu našemu, zpívejte; y zpívejte Králi našemu, zpívejte!
Verš:

Všechny národy, tleskejte rukama, zvolejte k Bohu s jásotem!
Apoštol: Skut 11,19—26; 29—30

Svátek ve støedu pøed nedìlí Samaritánky
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Alleluja (hlas 4.  44,5 pol. a 8 pol.)
1. verš: Do boje vyjeï a uspìješ; a kraluj pro pravdu, mírnost a sprave-

dlnost.
Zamiloval sis spravedlnost a v nenávist jsi pojal svévoli a nepravost.
2. verš:

Evangelium: Jan 4,5—42
Místo „Jest vpravdì dùstojno“

¯

Andìl milostiplnou pozdravil… Skvìj se, skvìj se… (Viz str. 10)
K pøijímání

Tìlo Kristovo pøijmìte…
Další: Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech.
Alleluja. (3×)
Vìz, e sluba Samaritánce se zpívá 4 dny: v nedìli, ve ètvrtek,v pátek a v
sobotu. V pondìlí toti a v úterý se zpívá sluba „pùlení padesátnice“ a ve
støedu je opouštìno „pùlení“ (zpívá se jako na samotný svátek, kromì vchodu a biblického ètení).
Sluba svatého, jeho památka pøipadá na tuto nedìli, se pøenáší
na poveèeøí.

Pùlení padesátnice
Svátek ve støedu pøed nedìlí Samaritánky
Zatím zde není zaøazeno (tropar a kondak svátku viz nedìli Samaritánky).
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6. nedìle paschální
Na velké veèerní
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10
3 nedìlní, 4 východní (Anatoliovy)
(Všech tìchto sedm stichir se bere z oktoichu, nedìle 5. hlas)
3 stichiry slepému (hlas 5.). (První opakovat)

Od

narození slepý rozjímal v myšlenkách: „Co jsem se vskutku
kvùli høíchùm rodièù narodil beze zraku? Anebo zda snad pro nevìru pohanù jsem se tak narodil, aby byli usvìdèeni? U se ani neptám, zda je noc èi den. Nemám u sílu poøád klopýtat o kameny.
Vdy nespatøil jsem ani slunce záøící a nevidím nyní ani toho, jen
mne stvoøil k obrazu svému a stojí pøede mnou. Leè prosím tì, Kriste Boe, shlédni na mne a smiluj se nade mnou!“ (Dvakrát)

Jeíš

vycházeje ze svatynì, nalezl èlovìka od narození slepého
a soucitem pohnut poloil bláto z hlíny na oèi jeho, praviv: „Jdi, umyj
se v Siloe.“ Kdy omyl se slepý, prohlédl a vzdával slávu Bohu. Sousedé jeho ptali se: „Kdo otevøel oèi tvé, jich nikdo z vidoucích nedokázal vyléèit?“ On pak oznámil jim: „Èlovìk nazývaný Jeíš, ten mi
pravil: »Umyj se v Siloe,« a já jsem prozøel. On je vskutku tím,
o nìm hovoøil Mojíš v zákonì jako o Kristu – Mesiáši. On je Spasitel duší našich!“
Sláva… (5. hlas)

Pane, kráèeje po cestì, našel jsi èlovìka slepého od narození. Uèedníci tázali se tì nechápavì: „Uèiteli, kdo zhøešil? On nebo rodièe
jeho, e se slepým narodil?“ Ty pak, Spasiteli, oznámil jsi jim: „Ani
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on ani rodièe jeho, ale stalo se to, aby ukázány byly skutky Boí na
nìm. Mnì pøísluší konat skutky Toho, kdo mne poslal, skutky, které
nikdo jiný nemùe èinit.“ A po tìchto slovech plivnul na zemi, bláto
uèinil a pomazal tím oèi jeho, praviv: „Jdi a umyj se v koupeli Siloe.“
On pak, omyv se, zdravým se stal a volal k tobì: „Vìøím, Pane,“
a klanìl se ti. Proèe i my tì vzýváme: „Smiluj se nad námi!“
I nyní… (Bohorodièen. Dogmatik z oktoichu. 5. hlas)

V Rudém moøi naèrtnut naèrtnut byl kdysi y obraz vdy panenské

nevìsty. v Tam byl Mojíš jako rozdìlitel vod, y zde jest Gabriel jako
sluebník zázraku. v Tehdy Israel jako po souši pøešel moøskou
hlubinu, y nyní Panna bez úèasti mue rodí Krista. v Moøe po pøechodu Israele zùstalo nepøechodným, y Neposkvrnìná po narození
Emmanuele zùstala neporušenou. v Boe, od vìkù jsoucí, jen jsi se
zjevil jako èlovìk, y smiluj se nad námi!
Vchod. Prokimen dne.
Na litiji
Stichira chrámu

Sláva… (4. hlas)

Celý svùj ivot povaoval za noc ten slepý, který zvolal k tobì, Pane:

„Otevøi oèi mé, Synu Davidùv, Spasiteli náš, abych i já se všemi
ostatními opìval sílu tvou!“
I nyní… (Bohorodièen, hlas tý)

Pøikloò ucho k prosbám sluebníkù svých, Neposkvrnìná, zastav

neštìstí valící se na nás, vysvoboï nás od veškerého souení, nebo
tebe jedinou máme jako pevnou a slavnou oporu. Vdy v tobì, Vládkynì, jsme získali zastání; nech nejsme zahanbeni, kdy tebe vzýváme! Pospìš vyslyšet modlitby svých vìrných, kteøí k tobì volají:
„Raduj se, Vládkynì, všech pomoci, radosti i záštito a záchrano duší
našich!“
Na stichovnì
Stichira nedìlní (z oktoichu, 5. hlas)

Tebe, vtìleného a od nebe se neodlouèivšího Spasitele …
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Nedìle o slepém

Poté paschální stichiry na stichovnì s verši (A povstane Bùh… atd.) – viz
na zaèátku. (Jako na veèerní v nedìli en myronosic – str. 4)

¯

Sláva… (8. hlas)

Duchovní Slunce spravedlnosti, Kriste Boe, ty jsi toho, jemu bylo

od lùna mateøského svìtlo odepøeno, osvítil pøeèistým dotykem
svým tìlesnì i duchovnì – k vidìní svìta i k víøe v tebe. Té naše duchovní zraky naplò svìtlem, uèiò nás syny dne, abychom s vírou
vzývali tebe: „Bohaté a nesmírné je milosrdenství tvé vylévané na
nás, Lidumile, sláva tobì!“
I nyní…
Jest vzkøíšení den… (Z paschálních stichir)

¯

Nyní propouštíš…
Tropary po Otèenáši:
Nedìlní z oktoichu – 5. hlas

Oslavujme, vìøící, y Slovo spoluvìèné s Otcem a Duchem, v z Panny

ke spasení našemu se zrodivší, y a pokloòme se Jemu, v nebo ráèilo
vstoupiti tìlem na køí, y smrt pøetrpìti a vzkøísiti mrtvé v – skrze
slavné vzkøíšení své.
Sláva… I nyní… (Závìreèný bohodorodièen z oktoichu)

Raduj se, neproniknutelná bráno Pánì! y Raduj se, hradbo a záštito tìch, kteøí se k tobì utíkají! v Raduj se, pøístave, v nìm bouøe
není, y Panno sòatku nepoznavší, v je porodila jsi tìlesnì y Tvùrce
svého a Boha! v Neochabuj v pøímluvách y za opìvující a uctívající
Toho, jen se z tebe narodil.
Na liturgii
Blahoslavenství
Tropary po malém vchodu:
Nedìlní z oktoichu (z 5. hlasu)

Oslavujme, vìøící, y Slovo spoluvìèné s Otcem a Duchem, v z Panny

ke spasení našemu se zrodivší, y a pokloòme se Jemu, v nebo ráèilo
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vstoupiti tìlem na køí, y smrt pøetrpìti a vzkøísiti mrtvé v – skrze
slavné vzkøíšení své.
Sláva… (Kondak, 4. hlas)

¯

S osleplýma oèima duše k tobì pøicházím, Kriste Boe, y a jako ten

od narození slepý vzývám tì kajícnì: ¡ „Ty jsi pøejasné svìtlo y tìch,
kdo jsou ve tmì.“ ¡
I nyní… (Kondak Paschy; 8. hlas)

¯

Kdy sestoupil jsi a do hrobu, Nesmrtelný, y tehdy jsi pøemohl moc

podsvìtí ¡ a vstal jsi z mrtvých jako vítìz, Kriste Boe, y enám myronosicím zvìstuješ: „Radujte se!“ ¡ Svým apoštolùm udìluješ pokoj y a kleslým skýtáš vzkøíšení. ¡
Prokimen (hlas 8.  75,12 a 2)

¯

Sliby èiòte a plòte Hospodinu, y Hospodinu Bohu našemu!
Verš:

I bylo v Jerusalemì místo Jeho a pøíbytek Jeho na Siónu!
Apoštol: Skut 16,16—34
Alleluja (hlas 8.  118,132/131 pol. a 133/132 pol.)

1. verš:
2. verš:

Shlédni na mne a smiluj se nade mnou.
Kroky mé veï podle slova svého.

Evangelium: Jan 9,1—38
Místo „Jest vpravdì dùstojno“

¯

Andìl milostiplnou pozdravil… Skvìj se, skvìj se… (Viz str. 10)
K pøijímání

Tìlo Kristovo pøijmìte…
Další: Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech. Alleluja.
(3×)
Sluba svatého, jeho památka pøipadá na tuto nedìli, se pøenáší
na poveèeøí.

34

Opuštìní Paschy
6. týden paschální
V úterý veèer
Po 9. hodince zaèíná knìz veèerní pøi
otevøených královských dveøích s
kadidlem a svící, zpívá: „Vstal z mrtvých Kristus…„ s pøíslušnými verši
(viz výše). Pak alm „Dobroøeè, duše
má, Hospodinu…“ Následuje ektenie a pak obvyklá kathisma.
Na »Hospodine, k tobì volám«
stichiry z nedìle o slepém — na 6
Hlas 2.

Od

narození slepý rozjímal
v myšlenkách: „Co jsem se
vskutku kvùli høíchùm rodièù
narodil beze zraku? Anebo
zda snad pro nevìru pohanù
jsem se tak narodil, aby byli
usvìdèeni? U se ani neptám,
zda je noc èi den. Nemám u
sílu poøád klopýtat o kameny. Vdy nespatøil jsem ani slunce záøící
a nevidím nyní ani toho, jen mne stvoøil k obrazu svému a stojí pøede mnou. Leè prosím tì, Kriste Boe, shlédni na mne a smiluj se
nade mnou!“

Jeíš

vycházeje ze svatynì, nalezl èlovìka od narození slepého
a soucitem pohnut poloil bláto z hlíny na oèi jeho, praviv: „Jdi, umyj
se v Siloe.“ Kdy omyl se slepý, prohlédl a vzdával slávu Bohu. Sousedé jeho ptali se: „Kdo otevøel oèi tvé, jich nikdo z vidoucích nedokázal vyléèit?“ On pak oznámil jim: „Èlovìk nazývaný Jeíš, ten mi
pravil: »Umyj se v Siloe,« a já jsem prozøel. On je vskutku tím,
o nìm hovoøil Mojíš v zákonì jako o Kristu – Mesiáši. On je Spasitel duší našich!“
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4. hlas

Celý svùj ivot povaoval za noc ten slepý, který zvolal k tobì, Pane:

„Otevøi oèi mé, Synu Davidùv, Spasiteli náš, abych i já se všemi
ostatními opìval sílu tvou!“
5. hlas

Pane, kráèeje po cestì, našel jsi èlovìka slepého od narození. Uèedníci tázali se tì nechápavì: „Uèiteli, kdo zhøešil? On nebo rodièe
jeho, e se slepým narodil?“ Ty pak, Spasiteli, oznámil jsi jim: „Ani
on ani rodièe jeho, ale stalo se to, aby ukázány byly skutky Boí na
nìm. Mnì pøísluší konat skutky Toho, kdo mne poslal, skutky, které
nikdo jiný nemùe èinit.“ A po tìchto slovech plivnul na zemi, bláto
uèinil a pomazal tím oèi jeho, praviv: „Jdi a umyj se v koupeli Siloe.“
On pak, omyv se, zdravým se stal a volal k tobì: „Vìøím, Pane,“
a klanìl se ti. Proèe i my tì vzýváme: „Smiluj se nad námi!“
Duchovní Slunce spravedlnosti, Kriste Boe, ty jsi toho, jemu bylo

od lùna mateøského svìtlo odepøeno, osvítil pøeèistým dotykem
svým tìlesnì i duchovnì – k vidìní svìta i k víøe v tebe. Té naše duchovní zraky naplò svìtlem, uèiò nás syny dne, abychom s vírou
vzývali tebe: „Bohaté a nesmírné je milosrdenství tvé vylévané na
nás, Lidumile, sláva tobì!“

Pro milostivé srdce své, Kriste Boe, vtìlil ses a toho, jen byl od

lùna mateøského o svìtlo svìta pøipraven, jsi v milosrdenství nevýslovného svého soucitu uèinil hodným záøe Boské, kdy ses oèí jeho
dotkl stvoøitelskými prsty, které kdysi z prachu zemì stvoøily èlovìka. Dárce svìtla, sám i nyní osvìtli duchovní naše smysly jako Jediný štìdøe dávající.
Sláva… I nyní… (8. hlas)

Kdo vypoví nesmírnou moc tvou, Kriste, èi kdo spoète mnoství
tvých zázrakù? Vdy jsi dvojí pøirozenosti, a kdy ses na zemi zjevil
z dobroty své, udìluješ churavìjícím dvojí uzdravení: nejen tìlesné
oèi toti otevíráš tomu, kdo se z matky jako slepý narodil, ale dáváš
mu i zøení duchovní. Proto tì, skrytého pøed zástupem, slepec uzdravený tajemnì vyznal jako Boha a jako Toho, kdo udìluje milost velikou.
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Prokimen dne
Na stichovnì stichira nedìlní z oktoichu (5. hlas)

Tebe, vtìleného a od nebe se neodlouèivšího Spasitele …
Poté paschální stichiry na stichovnì s verši (A povstane Bùh… atd.) – viz
na zaèátku. (Jako na veèerní v nedìli en myronosic.)

¯

Po Otèenáši tropary:
Nedìlní tropar z oktoichu 5. hlasu: „Oslavujme, vìøící…“ (Viz liturgie.)
Poté:

Sláva… I nyní… (Bohorodièen)

Raduj

se, bráno Pánì neprùchodná! Raduj se, hradbo a záštito
tìch, kteøí se utíkají k tobì! Raduj se, tichý pøístave a Panno sòatku
nepoznavší, která jsi tìlesnì porodila Stvoøitele svého a Boha! Neustávej orodovat za opìvující a uctívající Toho, jen se z tebe narodil.
Ektenie: Smiluj se nad námi, Boe… A obvyklé propuštìní: Vstavší z mrtvých… (Bez køíe; se vzpomínáním svatého toho dne.)
Na jitøní se slouí podobnì jako v samotný den Paschy: zaèátek s paschálním troparem a verši, kánon a stichiry Paschy (ale bez prùvodu)

Na liturgii
Zaèátek jako na Paschu
Po malém vchodu tropary:
Nedìlní tropar z oktoichu – 5. hlas:

Oslavujme, vìøící, y Slovo spoluvìèné s Otcem a Duchem, v z Panny

ke spasení našemu se zrodivší, y a pokloòme se Jemu, v nebo ráèilo
vstoupiti tìlem na køí, y smrt pøetrpìti a vzkøísiti mrtvé v – skrze
slavné vzkøíšení své.
Sláva… (Kondak slepému; 4. hlas)

¯

S osleplýma oèima duše k tobì pøicházím, Kriste Boe, y a jako ten

od narození slepý vzývám tì kajícnì: ¡ „Ty jsi pøejasné svìtlo y tìch,
kdo jsou ve tmì.“ ¡

6. týden paschální
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¯

Kdy sestoupil jsi a do hrobu, Nesmrtelný, y tehdy jsi pøemohl moc

podsvìtí ¡ a vstal jsi z mrtvých jako vítìz, Kriste Boe, y enám myronosicím zvìstuješ: „Radujte se!“ ¡ Svým apoštolùm udìluješ pokoj y a kleslým skýtáš vzkøíšení. ¡
Prokimen Paschy (hlas 4.  117,24 a 1)

To jest den, který uèinil Hospodin; y radujme se a veselme se
v nìm.
Verš: Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, a na vìky milost jeho.
Apoštol podle dne
Alleluja (paschální)
Evangelium podle dne
Vše ostatní jako na Paschu
Na konci liturgie po 33. almu koná knìz propuštìní Paschy s køíem –
ukonèení liturgie je jako na samotnou Paschu.
Tak se opouští svátek svatého a ivotonosného vzkøíšení Kristova.
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Zpìv troparù v nedìli pøi liturgii
Nedìlní tropary a kondaky po Tomášovì nedìli do opuštìní Paschy:
¶ nedìlní tropar (dle hlasu z oktoichu),
· pak mohou pøípadnì následovat další tropary dle zasvìcení dané popaschální nedìle (z triodu),
¸ »Sláva…« Kondak dané popaschální nedìle (z triodu),
¹ »I nyní…« Kondak Paschy („Kdy sestoupil jsi do hrobu…“) nebo na nedìli
Samaritánky kondak pùlení padesátnice.
Pøipadne-li na nedìli památka velkého svìtce (s bdìním, tj. s litijí:
vmè. Jiøí, ap. evangelista Jan, sv. Metodìj a Cyril; nebo s polyjelejem: ap.
evangelista Marek, Jakub Zebedeus, Šimon Zelota, sv. Konstantin a Helena; tøetí nalezení hlavy Jana Køtitele), zaøazuje se i tropar a kondak tomuto
svìtci (tropar svìtci se zpívá v takovém pøípadì jako poslední z troparù
a kondak svìtci se zpívá na „Sláva“ jako pøedposlední z kondakù, co pak
znamená, e kondak popaschální nedìle z triodu je pøed „Slávou“).
Svìtci chrámu se nezpívá (podobnì jako v posváteèním období kadého svátku), pokud to však není chrámový svátek.
Nìkde však zpívají i tropar a kondak svìtci dne, i kdy je památka „malého
svatého“.
Na nìkterých místech svìta zpívají paschální zaèátek („A povstane Bùh…“
s trojsvíèníkem) i paschální antifony a mají stále otevøenou královskou bránu a do dne opuštìní Paschy (den pøed Nanebevstoupením). Stejnì tak
místo: „Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì…“, „Vidìli jsme svìtlo pravé…“ a „A naplnìna jsou ústa naše…“, zpívají „Vstal z mrtvých Kristus,
smrtí smrt pøekonal…“ (a do dne opuštìní Paschy). Propuštìní v takovém
pøípadì s trojsvíèníkem.
by se mìl zpívat. Znaèka
Hymnus oznaèený znaèkou noty
upozoròuje, e má pøipravenou notaci, která je v pøíloze této brourky. Tuto
pøílohu oznaèujeme jako „notáø“. Hymny, které se zpívají, ale mají své notace jinde na obvyklých místech (napø. celoroènì zpívané hymny pøi veèerní
nebo z oktoichu nebo z mineje), zde znaèkou noty nejsou oznaèeny.
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