Liturgie
pøedem
posvìcených
Darù

Sluebník
pro knìze a diákona

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;
podobnì i mniši v poustevnách. Sv. Basil Veliký svìdèí, e v prvních staletích
køesanských bylo zvykem pøijímat v prùbìhu týdne ètyøikrát: ve støedu, v pátek, v sobotu a v nedìli.
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“, protoe pøi ní pociovali paschální radost a povznesení), 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.
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“; je to kající veèerní bohosluba s obsáhlým
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pouèným starozákonním ètením (urèeným pùvodnì pro výuku katechumenù)
a s obøadem ehnání svìtla, k ní je pøipojen øád pøinášení a rozdìlování døíve
posvìcených Darù a jejich pøijímání. Podávání pøedem posvìcených Darù je jediným zpùsobem, jak lze zachovávat pravidlo ètyø svatých pøijímání v prùbìhu
týdne a zároveò nekonat ve všedních dnech Velkého pùstu plnou liturgii.
O pùvodu této liturgie
Poèátek liturgie pøedem posvìcených Darù se vztahuje k prvním staletím
køesanství. Sv. Simeon Soluòský praví: „Liturgie pøedem posvìcených darù
pochází z dávnosti a od nástupcù apoštolù.“ Michal Kerullários, patriarcha
konstantinopolský (11. stol.), také svìdèí o její starobylosti: „Liturgie pøedem
posvìcených Darù je stará a z dávna tradièní; je v naší církvi známa ještì pøed
sv. Janem Zlatoústým a sv. Basilem Velikým, kteøí zapsali slubu svatých Tajin (eucharistickou liturgii), jak je to patrno ze 49. pravidla Laodicejského snìmu. Ve všech svatých církvích se opatruje nepsaná tradice, e tajná (tj. tichá)
modlitba, která se ète se po pøenášení svatých Darù na prestol, pochází od sv.
Athanasia Alexandrijského“ († 373).
Mùe-li být tato liturgie prohlašována za apoštolské ustanovení, pak nikoliv
kvùli tomu, e by byla sestavena samotnými apoštoly, – vdy i po apoštolské
dobì ještì dlouho nebylo definitivnì ustáleného obøadu bohosluebného, – nebyla ani ústnì odevzdána apoštoly ve své souèasné podobì. Nazývána je apoštolským ustanovením, co se obecného svého sloení týèe i hlavních svých prvkù.
V Apoštolských ustanoveních se píše: „Poté, co všichni mui i eny pøijímali,
nech diákoni sesbírají, co zbylo, a odnesou to do darochranitelnice.“ Tyto pozùstatky svatých Darù byly urèeny jednak pro pøijímání nemocných, a takté
i pro úèastníky tìch bohoslueb, pøi nich se nekonala nekrvavá Obì.
Praxe pøijímání døíve posvìcených Darù se zachovává od apoštolských dob, jak
je to patrné ze svìdectví sv. Justina Muèedníka (2. stol.), který praví, e diákoni
odnášeli svaté Tajiny k tìm pøíslušníkùm obce, kteøí nebyli pøítomni na bohoslubì v chrámu. Kdysi existoval i jiný obyèej – odnášet si z chrámu domù èást
svatých Darù pro domácí svaté pøijímání v prùbìhu týdne, jak o tom svìdèí
Tertullian, sv. Kyprian, sv. Øehoø Theolog a další. Sv. Basil Veliký vypráví
o egyptských poustevnících, e pøi sobì pøechovávali svaté Dary k pøijímání,
protoe nemìli knìze. Vìøící v Alexandrii a dalších egyptských mìstech také
u sebe opatrovali svaté Dary pro pøijímání.
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.) Z 52. pravidla Trullského snìmu (692) je patr-
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né, e u do tohoto snìmu byla liturgie pøedem posvìcených Darù všeobecnì známá,
zvláštì na Východì, a Trullský snìm potvrdil
její konání ve dnech Velikého pùstu. O této liturgii vydává svìdectví sv. Sofronios, patriarcha jerusalemský (7. století): „Více ne jiné
(bohosluby) nyní poívají úcty posvátné bohosluby Basila Velikého a Jana Zlatoústého
a liturgie pøedem posvìcených Darù.“ Tato liturgie mìla apoštolský základ a byla tvorbou
apoštolské církve, a proto není oznaèena jménem ádného èlovìka (tj. není po nikom pojmenována). Ve starých rukopisných památkách je obøad této liturgie nadepsán jménem
apoštola Jakuba, apoštola Petra, evangelisty
Marka, Basila Velikého. Obøad této liturgie,
jak existovala v Jerusalemské, Antiochijské a
Alexandrijské církvi, redakènì upravil, zkrátil a doplnil modlitbami vlastní tvorby sv.
Basil Veliký; v této podobì pak byla uvedena
do pouívání v Konstantinopolské církvi, odkud se rozšíøila po celém køesanském Východu a vytlaèila pøedchozí podoby obøadu této liturgie. Od 16. století
je spojována dle dávné ústní tradice i se jménem øímského papee Øehoøe Dvojeslova (tj. Dialoga, † 604), který byl prý jeden èas papeským legátem v Konstantinopoli a obnovil pak v Øímské církvi nìkteré obøady, je tam u byly
v jeho dobì zapomenuty, ale zachovávaly se ve své pùvodní èistotì na Východì
(a mezi nì patøí liturgie pøedem posvìcených Darù, kterou sv. Øehoø údajnì
pøeloil, uspoøádal a vyloil). S jeho jménem je spojena významná liturgická
obroda v Øímské církvi, která byla tenkrát ještì pravoslavnou.
Komentáø k nìkolika osobitostem této liturgie
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. Doporuèuje se kathismu nezpívat, ale (zvolna) èíst.
V øecké tradici ète pøi archijerejské bohoslubì 103. alm i 18. kathismu sám
biskup (ète všechny almy plném znìní a pomalým tempem).
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.
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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, 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 stane Kristovou Krví, kdy jsou do nìj vloeny pøedem posvìcené Dary. Snìmovní rozhodnutí v této vìci neexistuje. „Byzantští liturgisté od XI. století praví: pøi vloení èásti Tìla Kristova do kalicha se víno
mìní na Krev Kristovu a to skrze dotyk s Kristovým Tìlem“ (ep. V. Krivošein).
A proto v Øecku pøi této liturgii pøijímají z kalicha i nejmenší dìti.
Další podrobnosti o historii a charakteru liturgie pøedem posvìcených Darù si
mùete pøeèíst v pøedmluvì k liturgickému zpìvníku pro almistu a vìøící, který je nazván Gregorian (je k dispozici v PDF na: pravoslavi.cz/download ).
Dny pro slubu liturgie pøedem posvìcených Darù
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). První liturgie pøedem posvìcených Darù se podle nynìjších pravidel
mùe vykonat na èistou støedu a poslední na velkou (strastnou) støedu. 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.). Na Rusi v dobì, kdy tam panoval Studitský typikon (11.—13. stol.),
se liturgie pøedem posvìcených Darù konala ve Velkém pùstu po všechny dny
v týdnu, kromì sobot a nedìlí. Avšak po zavedení Jerusalemského typiku
(14.—15. stol.) a po dnešní èasy se zde tato liturgie koná pouze o støedách
a pátcích Velkého pùstu a ve dnech nìkterých svátkù.
Denní doba pro konání této liturgie
Liturgie pøedem posvìcených Darù je veèerní bohoslubou. Ve 20. století se
v pravoslavné církvi objevil zvyk vykonávat ji ráno, podobnì jako obvyklou nedìlní liturgii. Dùvod je zøejmý, a tím je nepohodlí pùstu v prùbìhu dne, co
musí knìz zachovávat pøed svatým pøijímáním, èi zdravotní pøíèiny u nìkterých duchovních. Jene této novotáøské praxi neodpovídá ani historický vznik
této sluby (tj. veèerní svaté pøijímání, veèerní výuka katechumenù, ehnání
svìtla zaehnutého pøi soumraku apod.) ani tomu neodpovídá øád bohosluby,
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která je ve své první èásti obvyklou veèerní bohoslubou (s veèerním 103. almem a hymnem „Svìtlo tiché“; v textu sluby jsou zmínky o veèeru, západu
slunce, veèerní modlitbì atd.; a kromì toho tato bohosluba oslavuje svaté zítøejšího dne.) Z tìchto dùvodù prohlašují souèasní liturgisté ranní slubu této liturgie za jev úpadkový. Ostatnì ještì v 19. století se ani v Rusku nesmìla liturgie pøedem posvìcených Darù zaèínat pøed polednem (ep. V. Krivošein). Zvyk
slouit tuto liturgii ráno ovšem nevyhovuje ani pastoraèním potøebám církve.
Vdy se tato bohosluba koná ve støedu a pátek, tj. ve všední dny, kdy vìøící
chodí do zamìstnání a do chrámu mohou pøijít jedinì odpoledne èi k veèeru.
Bohosluebná roucha je zvykem pouívat èerná nebo alespoò tmavá (napø.
tmavì èervená, fialová, temnì modrá). Stejnì tak pokrovce by mìly být tmavé.
Stichar je však mono pouít svìtlý. Knìz obléká plné liturgické odìní.
Pøíprava svatých Darù pro liturgii pøedem posvìcených
Dary pro tuto bohoslubu se pøipravují o pøedcházející nedìli (nebo pøi jiné
plné liturgii sv. Jana Zlatoústého nebo sv. Basila Velikého). Knìz pøi proskomidii vykrojí kromì Beránka pro právì chystanou liturgii (jeho poloí na støed
diskosu) i další Beránky (jednoho, dva èi více, podle toho, kolik liturgií pøedem
posvìcených Darù bude slouit do pøíští plné liturgie). Nad kadým Beránkem
ète pøi vykrajování samostatnì pøíslušné modlitby („Na památku Pána
a Boha…“ „Jako ovce k zabití veden jest…“ A k „Obìtuje se Beránek Boí…“,
a „Jeden z vojákù kopím bok jeho probodl…“) Beránky po obìtování (tj. naøíznutí zespodu) a probodnutí klade na diskos kolem prvního Beránka. Teprve po
vyjmutí a probodnutí posledního Beránka vlévá víno do kalicha. Pak vyjímá
z prosfory další èásteèky podle stanoveného øádu.
Pøi liturgii vìrných v eucharistickém kánonu hovoøí o všech Beráncích jako
o jediném chlebu a posvìcuje je jako jednoho. Pøi slovech poslední veèeøe: „Vezmìte a jezte, toto je Tìlo mé…“, ukazuje knìz rukou na všechny Beránky najednou. Pøi epiklezi øíká: „A uèiò chléb tento…“, (a nikoliv: chleby tyto) a ehná je
rukou všechny najednou. Pøed pøijímáním pøi slovech: „Svaté svatým!“ knìze
bere do rukou všechny Beránky a pozdvihuje je spoleènì. Poté rozlamuje Beránka prostøedního (vyjmutého z prosfory jako prvního), èástici »IC« vkládá do
kalicha a vlévá vroucí vodu jako obvykle.
Ihned po pøijímání knìze (pøed pøijímáním vìøících) se pøistupuje k napájení
Beránka (jednoho èi více) urèeného pro liturgii pøedem posvìcených Darù.
Knìz vezme pravou rukou opatrnì dalšího Beránka a vloí si ho do levé ruky
tak, aby Beránka drel peèetí dolù a rozøíznutou èástí nahoru, a do pravé ruky
pak vezme lièku. Beránka drí nad kalichem, lièkou nabírá Krev Kristovu
a vlévá ji pozornì do jednoho záøezu v Beránkovi. Pak pootoèí Beránka a opìt
vlévá trošièku Krve do dalšího záøezu, následnì opìt pootoèí Beránka a vlévá
trošku Krve a nakonec ještì poètvrté pootoèí Beránka a vlévá do záøezu trošku
Kristovy Krve. Kdy je Tìlo Kristovo napojeno Krví, ukládá knìz Beránka na
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vhodné místo (napø. na zlatou èi støíbrnou misku nebo do druhého kalicha
apod. Schvaluje se dnes i sklenìná miska èi nádoba; pokud svaté Dary spoèívají
na jiném kovu, ne je zlato, klade se pod nì èistý papír.) Beránka nechává záøezy vzhùru a dbá na to, aby k nìmu mìl pøístup vzduch a mohl vysychat bez poškození. Pokud zùstává Beránek v suchém kalichu, staèí jej pøikrýt ubrouskem, jestli jej knìz vloí do darochranitelnice, musí zajistit její vìtrání. Kdy
jsou všechny posvìcené Beránky napojeny Krví Kristovou a uloeny, pokraèuje
knìz v liturgii jako obvykle – pøipravuje svaté Dary pro pøijímání vìøících atd.
Pøíprava pøed liturgií pøedem posvìcených Darù
Slouící duchovenstvo se pøipravuje stejnì jako pøed kadou liturgií. Liturgii
má pøedcházet ètení velkopostní 3., 6. a 9. hodinky. Ke konci 9. hodinky, po
modlitbì „Pane a Vládce ivota mého…“ a poklonách, se slouící duchovenstvo
modlí pøípravné modlitby pøed ikonostasem jako obvykle – s tou výjimkou, e
se nekoná modlitba pøedstaveného: „Hospodine, vztáhni ruku svou…“ (Tato
modlitba toti souvisí s pøinášením nekrvavé obìti, a ta se pøi této liturgii nekoná.) Pak vcházejí do oltáøe a líbají svatý prestol. Oblékají bohosluebná roucha
tmavé barvy a pøi poehnání jednotlivých èástí roucha se neøíkají obvyklé modlitby, nýbr pouhé: „K Hospodinu modleme se.“ Umývání rukou se dìje s obvyklou modlitbou. Proskomidie odpadá. (Je však tøeba pøipravit si na ertveníku víno a vodu; pøípadnì je lze u teï vlévat do kalicha, ádná modlitba se pøi
tom nekoná. Pøehodí se postavení diskosu a kalicha; diskos je však vhodné si
pøipravit na prestol. Na prestolu by mìly být pøipraveny lièka a kopí.)
Okuøování pøed liturgií se nekoná. Pøed samotným zaèátkem liturgie se knìz
(s diákonem) tøikrát klaní pøed svatým prestolem a pokadé praví: „Boe, oèisti mne høíšného a smiluj se nade mnou.“ (Modlitby „Králi nebeský,“ a „Sláva
na výsostech Bohu,“ se neøíkají.) Naèe knìz políbí evangelium a prestol (diákon jen prestol a po poehnání od knìze vychází pøed ikonostas na solej). Královská brána je zavøena (podle starší tradice mùe zùstat zataena i opona, odhrnuje se v takovém pøípadì a po ukonèení ètení 18. kathismy; vìtšinou se
však dnes opona na zaèátek liturgie rozhrnuje a zatahuje se s poèátkem ètení
18. kathismy). Slouí-li knìz bez diákona, drí nìkteøí zvyk chodit øíkat malé
ektenie pøi ètení kathismy na solej; vìtšina ale vše øíká v oltáøi pøed prestolem.
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Èást pro katechumeny
Diákon: Poehnej, vladyko!
Knìz bere do rukou Evangeliáø:

Blahosloveno budi králov-

ství Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv.
Vìøící: Amen
Pøi poèáteèním ohlasu èiní knìz
s Evangeliáøem køí nad svatým prestolem
jako na zaèátku jiné liturgie.
Pokud se pøed liturgií neèetly hodinky, pak
by se nyní mìlo konat celé „zaèínání obvyklé“
(„Sláva tobì, Boe…“ „Králi nebeský“ a po
„Otèe náš“ s ohlasem knìze: „Nebo tvé jest
Království…“ Amen. Hospodi, pomiluj. (12×)
»Sláva… I nyní…«) V pøípadì, e jsou hodinky
pøeèteny, následuje nyní ihned:
Vìøící: 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.
almista ète 103. (104.) alm.
Diákon se vrací do oltáøe, knìz vychází na solej pøed královskou bránu
a ète potichu 4., 5., 6. a 7. svìtelnou modlitbu veèerní:

4. Ty, jen jsi od svatých mocností oslavován neumlkajícími pís-

nìmi a neustálým chvaloøeèením, naplò té naše ústa chválením
tebe, abychom vyvýšili jméno tvé svaté. Popøej nám míti úèast
a dìdictví se všemi, kdo se vpravdì bojí tebe a pøikázání tvá zachovávají; na pøímluvy svaté Bohorodice a všech svatých tvých. —
Nebo tobì náleí všechna sláva, èest a klanìní, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.

5. Hospodine, Hospodine, který v ruce své pøeèisté vše dríš,
8
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k nám jsi shovívavý a rmoutíš se nad poklesky našimi, pomni slitování svých a milosrdenství svého; navštiv nás dobrotou svou
a dej, abychom milostí tvou po zbytek tohoto dne unikli rozlièným
úkladùm zla a zachovej neposkvrnìným ivot náš blahodatí nejsvìtìjšího Ducha svého. — Milostí a lidumilností jednorozeného
Syna svého, s ním veleben jsi s nejsvìtìjším a blahým a oivujícím Duchem svým, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.

6. Boe veliký a podivuhodný, který spravuješ všechno s nevý-

slovnou dobrotou a bohatou prozøetelností a který jsi pozemská
dobra nám daroval, svìøil nám slíbené království a dobrodiními
svými ukázal nám cestu, jak se varovati zla v uplynulé èásti tohoto dne; dej, a také zùstatek èasu strávíme bez høíchu a pøed svatou slávou tvou oslavujeme tebe, jediného dobrého a lidumilného
Boha našeho. — Nebo tys Bùh náš, a tobì slávu vzdáváme, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.

7. Boe veliký a vznešený, který jediný jsi vìèný a pøebýváš ve

svìtle nepøístupném, který jsi všechno moudøe stvoøil, oddìlil
svìtlo od tmy a slunci ustanovil, aby vládlo ve dne, mìsíci
a hvìzdám pak, aby vládly v noci, a který jsi nás høíšné uèinil
hodnými pøiblíiti se také tohoto dne s vyznáním pøed tváø tvou
a pøinésti tobì veèerní slavosloví; sám, Lidumile, øídi modlitbu
naši, aby se vznášela k tobì jako kadidlo, a pøijmi ji jako vùni pøíjemnou. Dej, a pøítomný veèer a následující noc jsou pokojny.
Odìj nás zbrojí svìtla, vysvoboï nás od hrùz noèních a ode všeho,
co se v noci plíí; udìl nám spánek, jej jsi nám k osvìení daroval, prostý ïábelských pøeludù. Sám, Vládce, Dárce dobra, dej,
abychom na loích svých s dojetím v noci pamatovali svatého jména tvého, a jsouce osvíceni nauèením pøikázání tvých, povstali
s duchovní radostí k oslavì dobroty tvé a milosrdenství tvému pøinášeli prosby a modlitby za høíchy své a všeho lidu tvého, jej na
pøímluvy svaté Bohorodice navštiv milostí svou. — Nebo dobrý
a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu vzdáváme, Otci i Synu
i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
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almista ète alm 103. (104.)
alm Davidùv o stvoøení svìta

Dobroøeè, 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. 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)
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Slouí-li knìz s diákonem, odchází knìz po pøeètení svìtelných modliteb
do oltáøe, zatímco diákon vychází, aby po ukonèení ètení 103. almu pronášel velkou ektenii. Neslouí-li diákon, zùstává knìz pøed královskou
bránou a pronáší tam velkou ektenii.
Ektenie velká

Diákon:

V pokoji k Hospodinu modleme se!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za mír celého svìta, za blaho svatých církví Boích a za sjednocení
všech k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s vírou, zboností a bázní
Boí k Hospodinu modleme se.
Vìøící: 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: Hospodi, pomiluj.

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

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

Za cestující po zemi, vodì i vzduchem, za nemocné, trpící, zajaté a za
spásu jejich k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
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Abychom vysvobozeni byli od všelikého souení, hnìvu a nouze,
k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Nebo

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

Vìøící: Amen.
Diákon se uklání a odchází do oltáøe. almista zaèíná èíst první èást
18. kathismy. Zatahuje se opona. (Bývá zvykem, e v prùbìhu ètení
kathismy vèetnì pronášení malých ektenií je opona neustále zataena.)

Knìz v tom èase vykoná poklonu pøed svatým prestolem, vezme Evangeliáø
a postaví jej za antimins. Poté rozloí antimins. Diákon pøinese z ertveníku
diskos a postaví jej na antimins. Knìz vyjme posvìceného Beránka
z darochranitelnice (nebo jiné nádoby, kde je uloen) a s bázní jej
pokládá na diskos (peèetí nahoru). Pouije k tomu kopí a lièku. Diákon
postaví pøed posvìcené Dary svíci. Knìz (i diákon) poté uèiní zemní (nebo
hlubokou) poklonu. Pak hned ète knìz první svìtelnou modlitbu.
almista ète 18. kathismu altáøe.
Kathisma je rozdìlena na tøi èásti èili „slávy“. Pøi ètení kathismy je po
kadé „slávì“ malá ektenie.
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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.
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.)

Kdyby Hospodin s námi nebyl — nech nyní dí Israel — vdy kdyby Hospodin

13

Liturgie pøedem posvìcených Darù

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)
Knìz potichu ète první svìtelnou modlitbu veèerní:

1. Hospodine slitovný a milostivý, dlouhoshovívavý a mnohomi-

lostivý, vyslyš modlitbu naši a pøijmi hlas prosby naší, uèiò
s námi znamení dobré – uveï nás na cestu tvou, abychom kráèeli
v pravdì tvé. Dej radost srdcím našim, aby se bála svatého jména
tvého, protoe veliký jsi ty a tvoøíš divy. Ty jsi Bùh jediný a není
mezi bohy ádný jiný podobný tobì, Hospodine, – mocný ve svém
milosrdenství a dobrotivý v síle své, který pomoc, útìchu a spásu
dáváš všem, kdo doufají ve jméno svaté tvé. — Nebo tobì náleí
všeliká sláva, èest a klanìní, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
1. malá ektenie
Po ukonèení ètení první èásti 18. kathismy knìz nebo diákon øíká malou
ektenii. Diákon vychází na solej pøed královskou bránu a pronáší:

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

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

Nebo tvá jest vláda a království i moc a sláva,

Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky
vìkùv.
Vìøící: Amen.
Diákon se uklání a odchází do oltáøe. almista ète druhou èást kathismy.
Knìz v tom èase uèiní poklonu pøed svatým prestolem, na nìm jsou pøedem posvìcené Dary, a tøikrát okuøuje svatý prestol ze všech stran;
diákon chodí naproti nìmu se svící. Pak uèiní oba zemní (nebo hlubokou)
poklonu a knìz ète druhou svìtelnou modlitbu veèerní.
almista pokraèuje ve ètení 18. kathismy. Nyní ète druhou „slávu“.
alm 124. (125.)
Píseò stupòová

Kdo 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

Kdy 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.
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.
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alm 127. (128.)
Píseò stupòová

Blahoslaven 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.)

Èasto 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)

Knìz potichu ète druhou svìtelnou modlitbu veèerní:

2. Hospodine, ve hnìvu svém nás netrestej a ve svém rozhorlení
nás nekárej; ale nakládej s námi dle milosrdenství svého, lékaøi
a uzdraviteli duší našich. Uveï nás do pøístavištì vùle své. Osvì
oèi srdcí našich k poznání pravdy tvé a popøej nám, abychom zbytek tohoto dne i celý vìk ivota svého strávili pokojnì a bez høíchu, na pøímluvy svaté Bohorodice i všech svatých. — Nebo tvá
jest vláda a království i moc a sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha,
nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
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2. malá ektenie
Po ukonèení ètení druhé èásti 18. kathismy knìz nebo diákon øíká malou
ektenii. Diákon vychází na solej pøed královskou bránu a pronáší:

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

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

Nebo

dobrotivý a lidumilný Bùh jsi ty a tobì
chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.

Knìz:

Vìøící: Amen.
Diákon se uklání a odchází do oltáøe. almista ète tøetí èást kathismy. Knìz
v tom èase pøenáší pøedem posvìcené Dary ze svatého prestolu na
ertveník: pokloní se pøed prestolem, vezme diskos a drí jej velice opatrnì
obìma rukama ve výši hlavy (v praxi staèí ve výši oèí, aby mohl dávat pozor,
zda svatý Beránek nesklouzne). Kráèí pomalièku kolem horního místa
k ertveníku. Diákon jde pøed ním (pozpátku) se svící a okuøuje. Není-li
diákon, pak knìz sám musí nést Beránka a souèasnì dret kadidelnici.
Kdy dojde knìz k ertveníku, klade na nìj diskos (vpravo od kalicha). Beze
slov vlévá víno a vodu do kalicha (pokud to ji neuèinil pøed liturgií). Dále
poehná kadidlo, okouøí hvìzdici, klade ji na diskos, okouøí jeden malý
pokrovec a pokrývá diskos. Okouøí druhý malý pokrovec a pokryje kalich.
Nakonec okouøí aer a pokryje obojí. Kadé toto okuøování provádí se slovy:
„K Hospodinu modleme se. Hospodi, pomiluj.“ Diákon postaví pøed
pokryté Dary svíci a knìz vše okouøí se slovy: „Na pøímluvy svatých Otcù
našich, Pane Jeíši Kriste, smiluj se nad námi,“ naèe oba uèiní zemní
poklonu pøed ertveníkem. Knìz se vrací pøed prestol, sloí antimins
a poloí na nìj Evangeliáø. Ète tøetí svìtelnou modlitbu veèerní.
almista pokraèuje ve ètení 18. kathismy. Nyní ète tøetí „slávu“.
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alm 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

Hospodine, 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

Rozpomeò se, Hospodine, na Davida a veškerou jeho mírnost; nebo 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 svatosti 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 to 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.
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alm 132. (133.)
Píseò stupòová

Hle, 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)
Knìz potichu ète tøetí svìtelnou modlitbu veèerní:

3. Hospodine, Boe náš, rozpomeò se na nás, høíšné a neuiteèné

sluebníky své, kdy vzýváme svaté jméno tvé, a nedej, abychom
byli zahanbeni, kdy dùvìøujeme v milost tvou; avšak daruj nám,
Hospodine, vše, oè prosíme ke spasení, a uèiò nás hodnými milovati tebe a tebe se báti z celého srdce svého a ve všem plniti vùli
tvou. — Nebo dobrotivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu
vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
3. malá ektenie
Po ukonèení ètení tøetí èásti 18. kathismy knìz nebo diákon øíká malou
ektenii. Diákon vychází na solej pøed královskou bránu a pronáší:

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

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

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.
Knìz:

Vìøící: Amen.
Diákon se uklání a vrací se do oltáøe.
Knìz (nebo diákon) rozhrne oponu a okuøuje celý chrám.
Vìøící zpívají (ze almu 140.): „Hospodine, k tobì volám, vyslyš mne…“

Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 10
Stichiry dne z triodu, muèednièny z oktoichu. Pak další stichiry svatému
dne z mineje.

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.
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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 nato bohorodièen; viz níe.

I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Následuje bohorodièen – podle typiku (z triodu)
V prùbìhu zpìvu bohorodiènu èiní knìz (s diákonem) vchod s kadidlem.
(Kdy se však ète pøi slubì liturgie pøedem posvìcených Darù z evangelia,
koná se vchod s evangeliem.)
Z evangelia se pøi této liturgii (pøed vroucí ektenií) ète v tìchto pøípadech: na svátek nalezení uctívané hlavy sv. Jana Køtitele (24. února)
nebo ètyøiceti muèedníkù (9. bøezna), na chrámový svátek a v prvních
tøech dnech strastného týdne.
Prùbìh vchodu. Pøi zpìvu »I nyní…« (nebo u na »Sláva…«) se otevírají
svaté dveøe. Diákon bere kadidlo a ádá knìze o poehnání: „Poehnej,
vladyko, kadidlo.“ Po poehnání políbí diákon okraj svatého prestolu
a odchází kolem horního místa, vychází severními dveømi, kráèí za
svìtlonošem. Knìz políbil prestol a následuje diákona. Oba stanou proti
královské bránì; diákon napravo od knìze, s orárem v ruce se nakloní ke
knìzi, øka tiše: „K Hospodinu modleme se.“ Knìz potichu øíká poehnání
vchodu:

Veèer, za svítání a v poledne chválíme a blahoslovíme tebe, díky

vzdáváme tobì a modlíme se k tobì, Vládce všech: nech vznáší se
modlitba naše jako kadidlo pøed tebou; nedej, aby srdce naše
uchylovala se k øeèem nebo myšlenkám zlým, ale vysvoboï nás
ode všech, kdo úklady èiní duším našim; nebo k tobì, Hospodine, Pane, obráceny jsou oèi naše a v tebe sloili jsme nadìji svoji;
nedopus, Boe náš, abychom byli zahanbeni. Nebo tobì náleí
všechna sláva, èest i klanìní, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Slouí-li knìz sám nebo zpívá-li se bohorodièen tak rychle, jak tomu
bývá u nás, pøeète knìz modlitbu vchodu ještì v oltáøi, v prùbìhu stichir,
pøed tím, ne vyjde konat vchod.
Diákon (okouøí ikony a knìze) ukazuje orárem k východu a potichu øíká:
„Poehnej, vladyko, svatý vchod.“
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Na to knìz ehná vchod, øíkaje tiše: Blahosloven vchod svatých tvých,

vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Diákon: Amen. (Opìt okuøuje knìze.)
Po ukonèení zpìvu bohorodièné stichiry èiní diákon (nebo knìz) s kadidelnicí znamení køíe, volaje: Velemoudrost! Povznesme se!
Diákon vchází do oltáøe, okuøuje prestol a horní místo. Pak se postaví
nalevo od prestolu, èelem k západu. Knìz kráèí za diákonem, políbí ikony
vedle královské brány na ikonostasu, ehná svìtlonoši, vstupuje do oltáøe, líbá prestol a odchází na horní místo.
Vìøící zpívají hymnus od sv. Sofronia, patriarchy jerusalemského:
Svìtlo tiché.

1. prokimen
Po dokonèení zpìvu vìøících praví diákon (nebo knìz):

Pozor mìjme!

Knìz (ehnaje lid):
Diákon:

Pokoj všem.

Velemoudrost!

almista ète a zpívá 1. prokimen dne
z triodu.

1. paremije
Diákon: Velemoudrost!
almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Diákon: Pozor mìjme!
Zavírají se svaté dveøe.
almista ète 1. paremiji
(z knihy Genesis). (Vìøící usednou.)
Po pøeètení paremije se otevírají svaté dveøe.

2. prokimen
Po dokonèení první paremije praví diákon:
Diákon:

Pozor mìjme!

almista ète a zpívá druhý prokimen dne z triodu.
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Poté knìz bere obìma rukama kadidelnici a svícen
a øíká smìrem na východ:

Velemoudrost! Povznesme se!
Pøi tom èiní znamení køíe nad prestolem.
Pak se otáèí k západu, ehnaje se slovy:

Svìtlo Kristovo osvìcuje všechny!
Pøi tom drí svíci a kadidelnici najednou, èiní
s nimi znamení køíe smìrem k vìøícím.
(Vìøící se hluboce klanìjí.)

2. paremije
almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Diákon: Pozor mìjme!
Zavírají se svaté dveøe.
almista ète 2. paremiji (z knihy Pøísloví). Na obì paremije vìøící usedají. Pak se ètou paremije svátku nebo svatému, je-li zítra polyjelej nebo
bdìní.
Kdy doète almista paremiji, poehná mu knìz: Pokoj tobì!
Diákon otevírá svaté dveøe a praví: Velemoudrost!
Pak almista zpívá: Vznášej se moje modlitba jako kadidlo…
Zpìv je prokládán pøíslušnými verši. Knìz stane s kadidlem pøed
prestolem. Pøi kadé odpovìdi okuøuje prestol a poté ertveník (podle
ruské tradice okuøuje prestol stále jen zepøedu a nakonec pøi poslední
odpovìdi ertveník; podle øecké tradice okuøuje prestol postupnì z kadé
strany a naproti nìmu chodí diákon se svící; po ertveníku okuøuje ještì
ikonostas a vìøící).
Pøed posledním „Vznášej se moje modlitba…“ odevzdá knìz kadidlo diákonu, poklekne pøed prestolem a øíká verš do poloviny sám, naèe zpìváci dokonèují druhou polovinu verše.
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.)
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Vznášej se moje modlitba jako kadidlo pøed tebou. Pozdviení rukou mých, ertva veèerní.
Vìøící zpívají: „Vznášej se moje modlitba…“ (Nech vznáší se…)
Hospodine, k tobì volám, vyslyš mne; pozoruj hlas modlitby mé.
Kdy vzývám tebe, vyslyš mne, Hospodine.
Vìøící zpívají: Vznášej se moje modlitba jako kadidlo…
Postav, Hospodine, strá k ústùm mým, dveøe rtù mých ohlídej.
Vìøící zpívají: Vznášej se moje modlitba jako kadidlo…
Dej, a srdce moje se nekloní k øeèem lstivým kvùli vymýšlení vytáèek z høíchù.
Vìøící zpívají: Vznášej se moje modlitba jako kadidlo…
Knìz v kleèe 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.
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Pokud je pøedveèer svátku nalezení uctívané hlavy sv. Jana Køtitele
nebo ètyøiceti muèedníkù èi zaèíná-li 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 následuje vroucí ektenie a dále dle øádu této liturgie.
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.
Ètení z evangelia
Diákon vezme od knìze Evangeliáø a vycházeje se svìtlonoši
na solej, zvolá:

Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme svaté evangelium!
Knìz ehná lid: Pokoj všem.
Vìøící: I duchu tvému.
Knìz èi diákon:

O

d … svaté evangelní ètení.

Vìøící: Sláva tobì, Pane, sláva tobì.
Knìz (diákon): Pozor mìjme!
A pøedèítá se z evangelia.
Vìøící po ukonèení ètení znovu zpívají: Sláva tobì, Pane, sláva tobì!
Diákon se vrací do oltáøe, odevzdává knìzi Evangeliáø, který jej políbí
a postaví na svatý prestol za antimins, (zavírá královské dveøe) a severními dveømi vychází na solej èíst vroucí ektenii (není-li po evangeliu
hned kázání, pak podává Evangeliáø knìzi v královské bránì a sám zùstává pøed nimi na soleji). Stane na obvyklém místì pøed svatými dveømi, pokloniv se a pøeehnav, øíká ektenii, dre orar tøemi prsty pravé
ruky.
Není-li diákon, pak vše výše uvedené øíká a koná knìz. Nemusí však chodit èíst evangelium na solej, ale mùe z nìj pøedèítat v oltáøi (Evangeliáø
si otevøe ke ètení pøímo na prestolu; knìz ète z evangelia, stoje buï pøed
prestolem èi dle øeckého zvyku z jiní strany prestolu; tento obyèej je
mono uplatnit jen, je-li zajištìno, e vìøící budou dobøe slyšet).
Nyní se pokraèuje dle øádu sluby „pøedem posvìcených“:
Diákon praví: „Rceme všichni…“
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Ektenie vroucí

Rceme všichni z celé duše a z celé mysli své rceme!
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Hospodine, Vševládce, Boe otcù našich, prosíme tebe, vyslyš nás
a smiluj se!
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Smiluj se nad námi, Boe, podle velikého milosrdenství svého, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se!
Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Knìz v prùbìhu ektenie ète tichou modlitbu vroucí ektenie
a rozkládá antimins:

H

ospodine, Boe náš, snanou tuto prosbu pøijmi od
sluebníkù svých a smiluj se nad námi podle mnoství
milosrdenství svého, sešli slitování svá na nás i na všechen lid
svùj, oèekávající od tebe hojné milosti.
Poté rozprostøe boèní a spodní díly antiminsu.

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.

Ještì modlíme se za bratry naše, knìstvo, mnišské duchovenstvo
a všechno bratrstvo naše v Kristu.
Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

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.

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.
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Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Ještì modlíme se za ty, kteøí pøinášejí dary a kteøí dobrodiní 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.

Nebo

milostivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì
chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.

Knìz:

Vìøící: Amen.
Ektenie za katechumeny

Diákon:

Katechumeni, modlete se k Hospodinu!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Vìrní, modleme se za katechumeny, aby Hospodin smiloval se nad
nimi.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby je nauèil slovu Pravdy.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby zjevil jim evangelium spravedlnosti.
Pøi tom knìz rozprostøe vrchní díl antiminsu.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby sjednotil je se svatou svou obecnou a apoštolskou Církví.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Spasi je, smiluj se nad nimi, zastaò se jich a ochraòuj je, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Katechumeni, skloòte hlavy své pøed Hospodinem!
Diákon odstoupí pøed ikonu Spasitele.
Vìøící: Pøed tebou, Hospodine.
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Modlitba za katechumeny, kterou ète knìz tiše pøi ektenii
nebo pøi sklánìní hlav katechumenù:

B

oe, Boe náš, tvùrce a budovateli veškerenstva, jen
chceš, aby všichni spaseni byli a k poznání pravdy pøišli!
Shlédni na sluebníky své katechumeny a zbav je dávného klamu a úkladù protivníka. Povolej je k ivotu vìènému, kdy
osvítíš duše i tìla jejich a pøipoèteš je k duchovnímu stádci
svému, nazývanému svatým jménem tvým.
Knìz nahlas: Aby i oni s námi velebili nejctìnìjší a velikolepé jméno tvé, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Pøi slovech ohlasu je zvykem èinit svatou hubkou nad antiminsem køí, pak
ji políbit a odloit na okraj antiminsu.
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Další ektenie za katechumeny.
Do støedy ètvrtého velkopostního týdne se pronáší:
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: Hospodi, pomiluj.
Od støedy ètvrtého týdne velkopostního se po ohlasu knìze: „Aby
i oni s námi velebili…“ øíkají prosby následující ektenie (na všech liturgiích pøedem posvìcených, i kdy je svátek; tedy 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: Hospodi, pomiluj.
Ektenie za osvìcované
Knìz (diákon): Vìrní, za bratry pøipravující se ke svatému osvícení
a za spásu jejich k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Aby je Hospodin upevnil a posílil.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Osvítil je svìtlem poznání a zbonosti.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Uèinil je hodnými v èase pøíhodném koupele znovuzrození, odpuštìní høíchù a roucha neporušitelnosti.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Zrodil je vodou a Duchem.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Daroval jim víru dokonalou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Pøipoèetl je k vyvolenému svatému stádci svému.
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Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Spasi je, smiluj se nad nimi, zastaò se jich a zachovej

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

hlavy své pøed Hospodinem.
Vìøící: Pøed tebou, Hospodine.
Modlitba za ty, kteøí se hotoví ke svatému osvícení, kterou ète knìz tiše
pøi ektenii nebo pøi sklánìní hlav katechumenù:

Z

jev, Vládce, tváø svou tìm, kteøí se pøipravují ke svatému
osvícení a kteøí touí, aby z nich setøena byla poskvrna
høíchù. Prosvì myšlení jejich, vzdìlej je ve víøe, upevni v nadìji, zdokonal v lásce, uèiò je dùstojnými údy Krista tvého,
jen sebe samého dal za vysvobození duší našich.
Knìz nahlas: Nebo tys osvícení naše a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Èást pro vìrné
Knìz (diákon): Všichni, kdo se pøipravujete 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: Hospodi, pomiluj.
Tady konèí prosby pronášené a od støedy ètvrtého týdne.
Dále se pokraèuje:
(diákon): Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachoD Knìz
vej nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz (diákon): Velemoudrost!
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První modlitba za vìrné:

B

oe veliký a slavný, jen jsi nás oivující smrtí Krista
svého ze záhuby v nehynoucnost pøivedl! Ty sám vysvoboï z umrtvení vášnìmi všechny smysly naše tím, e
zkroceny budou obrácením do nitra mysli. Oko nech nevrhne
ádný zlý pohled, sluch a je nepøístupný všem prázdným slovùm, jazyk ké je èist od nepøístojných øeèí. Oèisti naše ústa,
jimi tì chválíme, Pane, uèiò, a se naše ruce zdrují špatných
skutkù a konají pouze to, co je ti pøíjemné, a všechny naše údy
i myšlení upevni blahodatí svou.

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

Knìz:

Vìøící: Amen.
Malá ektenie vìrných
Knìz (diákon): Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.
Vìøící:

Hospodi, pomiluj.

Slouí-li knìz sám, bez diákona, pak následující 4 prosby vynechává.
Diákon (knìz nikoliv): Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu

modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Diákon (knìz nikoliv): Za mír celého svìta, za blaho svatých církví
Boích a za sjednocení všech k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Diákon (knìz nikoliv): Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s ví-

rou, zboností a bázní Boí k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Diákon (knìz nikoliv): Abychom vysvobozeni byli od všelikého souení,
hnìvu a nouze, k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
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Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe,
blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Diákon: Velemoudrost!

V

Modlitba za vìrné – druhá (mono èíst nahlas):

ládce svatý, nejdobrotivìjší, k tobì se modlíme, bohatému v milostech, buï milostiv k nám høíšným a uèiò
nás hodnými, abychom pozdvihli jednorozeného Syna
tvého a Boha našeho, Krále slávy. Nebo hle, pøeèisté jeho Tìlo
a ivotodárná Krev v tuto chvíli pøicházejí, aby se nám pøedloily k tajemnému stolování, provázeny neviditelnì se slávou
mnostvím nebeských vojsk. Popøej nám, abychom svaté Dary
neodsouzenì pøijali a jimi skrze duchovní zøení jsouce osvíceni, stali se syny svìtla i dne.

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

Vìøící: Amen.
Diákon vchází severními dveømi do oltáøe.
Vìøící zpívají místo Cherubínské písnì první polovinu hymnu:
Nyní mocnosti nebeské neviditelnì s námi konají slubu, nebo vchází Král Slávy. Hle, tajemná ertva, vykonaná, nesena jest ve slávì. (Tøikrát)
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Diákon vchází do oltáøe jiními dveømi, otevírá královskou bránu, bere
si od knìze poehnání kadidla a okuøuje svatý prestol, ertveník a knìze (a dále ikonostas a chrám ze soleje). Následnì koná s knìzem poklony
a oba se modlí s pozdvienýma rukama:

N

yní mocnosti nebeské neviditelnì s námi konají slubu,
nebo vchází Král Slávy. Hle, tajemná ertva, vykonaná,
nesena jest ve slávì. S vírou a láskou pøistupme, abychom se
stali úèastníky ivota vìèného. Alleluja, alleluja, alleluja.
(Tøikrát)

Pak se spolu tøikrát pokloní pøed prestolem (knìz políbí antimins, diákon
okraj prestolu) a odebírají se k ertveníku. Zde se spoleènì modlí: „Boe,
oèisti mne høíšného.“ Knìz èiní zemní poklonu pøed svatými Dary,
okouøí je a kadidelnici odevzdá diákonu. Pak poloí aer na levé rameno
diákona (podle starší tradice si knìz pokrývá aerem hlavu), sám vezme
pravou rukou diskos a drí je na hlavì (nebo na úrovni èela), levou
rukou drí kalich pøed hrudí a vycházejí na velký vchod. Diákon kráèí
pøed knìzem pozpátku a okuøuje pøenášené svaté Dary. Pokud není diákon,
nese kadidelnici a svíci pøisluhující, kráèeje pozpátku pøed knìzem,
okuøuje nesené svaté Dary.
Velký vchod se koná poté, co vìøící dozpívají první èást hymnu: „Nyní
mocnosti nebeské…“ Pøi vchodu samotném je ticho, nikdo nic neøíká,
vìøící kleèí a nehledí na pøenášené svaté Dary (buï mají hlavu u zemì nebo
ji alespoò sklopí). Duchovenstvo i mniši mají nepokryté hlavy.
Na svatý prestol knìz poloí nejprve kalich vlevo a pak obìma rukama
postaví vpravo diskos; poté z nich sejme malé pokrovce. Okouøí aer
a pøikryje obojí. Nic pøi tom nepraví. Pak okuøuje pøenesené svaté
Dary.
Vìøící po vchodu do oltáøe vstanou a zpívají pak druhou èást hymnu:
S vírou a láskou pøistupme, abychom se stali úèastníky ivota vìèného. Alleluja, alleluja, alleluja.
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P

Následuje modlitba ct. Efréma s tøemi poklonami:

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. †
Po tøech poklonách se zavírají svaté dveøe a opona se zatahuje do
poloviny. Diákon vychází na své obvyklé místo pronášet ektenii.
Prosebná ektenie

Knìz èi diákon:

Vykonejme veèerní modlitbu naši k Hospodinu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pøedloené a pøedem posvìcené drahocenné Dary k Hospodinu
modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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: Hospodi, pomiluj.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého souení, hnìvu a nouze,
k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz øíká modlitbu po pøenesení svatých Darù a pøed pøijímáním:

B

oe nevýslovných a neviditelných tajù, u nìho jsou
skryty veškeré poklady moudrosti a poznání! Ty jsi
nám zjevil øád sluby této a z hojné lidumilnosti své
ustanovil nás høíšné, abychom pøinášeli tobì dary a obìti za
høíchy naše a nevìdomosti lidské. Sám, neviditelný Králi, jen
èiníš veliké a nevyzpytatelné, slavné i zvláštní vìci, jich poètu
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není, shlédni na nás, nehodné sluebníky své, kteøí stojíme
pøed svatým tímto obìtním stolem jako pøed cherubínským
tvým trùnem, na nìm jednorozený tvùj Syn a Bùh náš spoèívá v pøedloených hrozivých Tajinách. Zbav nás a vìrný lid
svùj všeliké neèistoty, posvì duše a tìla nás všech neodòatelným posvìcením, abychom s èistým svìdomím, nezahanbenou
tváøí a osvíceným srdcem pøijímali Boské tyto svátosti a jimi
jsouce oiveni, sjednotili se se samým Kristem tvým, pravým
Bohem naším, jen pravil: „Kdo jí mé tìlo a pije mou krev, ve
mnì pøebývá a já v nìm.“ Abychom tím, e vstoupí do nás
a usídlí se v nás Slovo tvé, Hospodine, stali se chrámem nejsvìtìjšího a uctívaného tvého Ducha, zbaveni byli všelikého ïábelského úkladu, pùsobícího skutkem nebo slovem nebo myšlenkou, a abychom obdreli zaslíbená nám blaha se všemi svatými tvými, kteøí od vìkù tobì se zalíbili.
(Slouí-li knìz bez diákona, mùe tuto modlitbu èíst buï pøed Otèenášem
nahlas nebo tiše ihned po zvolání: „Pøedem posvìcené, svaté svatým.“)

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

Abychom celý veèer dokonale, svatì, pokojnì a bez høíchù strávili,
Hospodina prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

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

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

Abychom ostatní èas ivota svého v pokoji a pokání skonèili, Hospodina prosme.
Vìøící: 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: 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: Tobì, Hospodine. (Sem je mono pøenést modlitbu ze str. 34)
Knìz hlasitì se vzhùru vztaenýma rukama: A uèiò nás hodny,
Vládce, abychom s dùvìrou a neodsouzenì smìli vzývati tebe, nebeského Boha Otce a øíkati:
(Na Otèenáš je mono pokleknout.)
Lid: Otèe náš, jen jsi na nebesích! Posvì se jméno tvé, pøijï králov-

ství 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, moc i sláva, Otce i Syna

i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
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Knìz ehnaje lid:

Pokoj všem!

Vìøící: I duchu tvému.
Diákon:

Skloòte hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící se klaní: Pøed tebou, Hospodine.

B

Knìz se tiše modlí:

oe, jediný dobrotivý a milosrdný,
jen na výsostech pøebýváš a k
poníeným shlííš! Shlédni milosrdným okem na veškeren lid svùj a opatruj ho;
a všechny nás uèiò hodny neodsouzenì pøijmout oivující tyto Tajiny tvé; nebo pøed tebou sklonili jsme hlavy své, oèekávajíce od
tebe hojné milosti.

Knìz:

Blahodatí a slitovností i lidumilností jednoroze-

ného Syna svého, s ním blahosloven jsi, spolu s pøesvatým, blahým a oivujícím Duchem svým, nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Zatahuje se opona.

S

Knìz se tiše modlí:

lyš nás, Pane Jeíši Kriste, Boe náš, ve svatém sídle
svém a na prestole slávy království svého, a pøijï posvìtit nás, jen nahoøe s Otcem na trùnì sedíš a zde s námi
neviditelnì spolupøebýváš, a raè milostivì vladaøskou rukou
svou podat pøeèisté Tìlo své a drahocennou Krev nám, a skrze
nás lidu všemu.
Zatímco se knìz takto modlí, diákon, stojící pøed svatými dveømi, se opasuje
orarem køíem pøes prsa. Pak se oba klaní a øíkají tiše na svém místì:

Boe, oèisti mne, høíšného, a smiluj se nade mnou.
(Tøikrát. Pøitom se pokadé pokøiují a ukloní.)
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Knìz poodhrne aer a s bázní vztahuje pod aerem ruku
ke svatému Chlebu; diákon zvolá:

Pozor mìjme!

Knìz pak jen zlehka dotýkaje se zbonì svatého Chleba,
volá se sklonìnou hlavou:

P øedem posvìcené, svaté svatým.
Pozdvihování Beránka, jak to bývá pøi plné liturgii, se neèiní. Poté knìz
opatrnì odkládá aer a hvìzdici z diskosu, naèe vezme svatý Chléb do
rukou a pøipravuje se k jeho rozdrobení.
Vìøící: Jeden Svatý, jeden Pán, Jeíš Kristus, k slávì Boha Otce. Amen.
Vìøící 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). 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 v prùbìhu jejich zpìvu rozlamuje pøedem posvìceného Beránka, èili drahocenné
Tìlo napojené svatou Kristovou Krví, a pøijímá. Postupuje se takto:
Diákon vchází jiními dveømi do oltáøe a postaviv
se po pravici knìze, drícího svatý Chléb, praví:

Rozdrob, vladyko, svatý Chléb!
Knìz rozlamuje svatý Chléb opatrnì a zbonì
na ètyøi èásti a dí:

D

robí a rozdìluje se Beránek Boí,
jen se drobí a nedìlí, povdy se
poívá a nikdy neubývá, ale pøijímající
posvìcuje.
Knìz, vzav svrchu leící èást „Iis“, vkládá ji do
kalicha. Nic pøi tom nehovoøí. Pak poehná
vroucí vodu a diákon ji beze slov vlévá do
kalicha. Na to se diákon postaví poblí. Knìz
rozdìluje èást Beránka „Chs“ na tolik èástí, kolik
bude pøijímat duchovních.
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Knìz pak øíká: Diákone, pøistup!
Diákon pøistoupiv, pokloní se zbonì, prosí za odpuštìní a pokládá pravou
ruku dlaní vzhùru na levou dlaò se slovy:

Hle, pøistupuji ke Kristu, nesmrtelnému Králi a Bohu našemu.
Podej mi, vladyko, drahocenné a svaté Tìlo a Krev Pána a Boha i Spasitele našeho Jeíše Krista.
Knìz pak (rozpùliv pøedtím opatrnì èástici „Chs“) vezme svatý Chléb, klade
jej diákonovi na dlaò a praví:

Diákonovi (jméno) podává se drahocenné a svaté a pøeèisté Tìlo a Krev
Pána a Boha i Spasitele našeho Jeíše Krista, na odpuštìní høíchù a k
ivotu vìènému.
Diákon, políbiv ruku podávající mu svaté Tajiny, pøijímá svatý Chléb (na
sloené dlanì) a odchází zpìt, stane ze severní strany svatého prestolu;
tam, skloniv hlavu, modlí se spolu s knìzem: Vìøím, Pane, a vyznávám…
Knìz se slovy: „Hle, pøistupuji…“ se klaní a vezme druhou polovinu
pøedtím rozlomené èásti „Chs“ svatého Chleba, vloí si ji na pravou dlaò, øka:

D

rahocenné a pøesvaté Tìlo a Krev Pána a Boha i Spasitele
našeho Jeíše Krista podává se mnì, (nehodnému) knìzi
(jméno), na odpuštìní høíchù mých a k ivotu vìènému.
A skloniv hlavu, modlí se (spoleènì s diákonem èi ostatními duchovními):

Vìøím, 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.
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.
A dále:
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Aby nebylo mnì v soud nebo zatracení pøijímání svatých tvých
Tajin, ó Pane, ale k uzdravení duše i tìla.
A tak pøijímají knìz i diákon Tìlo a Krev Pánì, je drí na rukou, s bázní a pevnou vírou. Pak vezme knìz houbièku a otírá si dlaò se slovy:

Sláva tobì, Boe! (Tøikrát)
Políbiv pak hubku, klade ji na obvyklé místo, naèe bere obìma rukama svatý kalich
(drí zároveò iliton, liturgický ubrousek),
pije z nìj, ani by pøi tom cokoliv pravil.
Poté si osuší ilitonem ústa a okraj svatého
kalicha a staví jej zpìt na svatý prestol. Pojí
z antidoru, umývá si ruce a ústa, stane opodál a ète dìkovnou modlitbu po svatém
pøijímání:

D

ìkujeme tobì, Spasiteli všech a Bohu za všechno, co jsi
nám dobrého udìlil, i za pøijímání svatého Tìla a Krve
Krista tvého. A modlíme se k tobì, lidumilný Vládce:
Zachovej nás pod záštitou køídel svých a dej nám, abychom a
do posledního vydechnutí svého dùstojnì pøijímali svátosti tvé
k osvícení duše i tìla a k dìdictví království nebeského.
Diákon v tuto chvíli z kalicha nepije, ale èiní to a po zaambonové modlitbì pøi spotøebovávání zùstalých èásteèek svatých Tajin.
Pokud knìz slouí bez diákona, tak ani on po pøijímání svatých Tajin nepije z kalicha (a nepoívá ještì antidor), ale èiní to po ukonèení liturgie
pøi spotøebovávání zbylých svatých Tajin.
Diákon (nebo knìz) vezme po pøijímání svatý diskos, drí jej nad kalichem a ponoøuje èásteèky svatých Tajin do obsahu kalicha, nic pøi
tom nepraví. Pøed tím je vhodné rozdìlit èástice „Ni“ a „Ka“ dle poètu pøijímajících vìøících. Houbièkou opatrnì shrne z diskosu do kalicha všechno, co na diskosu zbylo. Svatý kalich pokrývá ilitonem. (Hvìzdici a pokrovce sloí na diskos.) Pak se tøikrát pokloní a otevírá svaté dveøe. Knìz
mu podává kalich.
Pøed svatým pøijímáním vìøících knìz (nebo diákon) stane s kalichem
ve svatých dveøích, pozdvihuje kalich se svatými Tajinami pøed
lidem a zvolá:
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S

bázní Boí a u víøe pøistupte!
Vìøící zpívají první polovinu hymnu: Blahoslaviti budu Hospodina
kadého èasu; vdycky budi chvála jeho v ústech mojich!
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 pøipraveným pravoslavným køesanùm.
Poté se pod kalichem spoleènì jedním hlasem modlí poslední a hlavní
modlitbu pøed svatým pøijímáním (almista ji pomalu a výraznì
pøedøíkává):

Vìøím, Pane, a vyznávám, e jsi ty vpravdì Kristus, Syn Boha ivého,
jen jsi pøišel na svìt spasit høíšníky, z nich první jsem já…
Vìøící, kteøí budou pøijímat, po poklonì vstanou, pøistupují jeden po
druhém, drí ruce na prsou. Tak pøijímá kadý Boské Tajiny.
Knìz podávaje pøijímání, 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. Amen.
Diákon (nebo pøisluhující) pøidrí mezi
kalichem a ústy pøijímajícího rozprostøený
iliton, jím pak kadému ihned po
pøijímání osuší ústa. Pøijímající poté políbí
svatý kalich dole, a poodstoupiv, pokloní se
a pokøiuje; pak odchází. Podobnì i ostatní
pøijímající.
Pøi pøijímání vìøících se nezpívá nic, nebo
se pomalu opakuje celý hymnus: Blahoslaviti budu Hospodina kadého èasu… Chléb
nebeský a kalich ivota okuste…
Po ukonèení pøijímání vìøících odchází
knìz do oltáøe a postaví svatý kalich na
svatý prestol. Diákon rovnì odejde do
oltáøe. Není-li pøijímajících, diákon ihned
po slovech: „S bázní Boí…“, odevzdá svatý
kalich knìzi, který jej postaví na svatý
prestol.

41

Liturgie pøedem posvìcených Darù

Knìz, postaviv se do svatých dveøí a ehnaje lid,
dí pøitom hlasitì:

Spasi, Boe, lid svùj a poehnej dìdictví svému.
Vìøící zpívají druhou polovinu hymnu: „Chléb nebeský a kalich ivota
okuste; vizte, jak dobrý jest Hospodin! Alleluja…“
Knìz se obrací ke svatému prestolu, tøikrát okuøuje svaté Dary; nic pøi
tom neøíká. Pak odevzdá kadilo diákonovi.
Potom knìz vezme svatý diskos, postaví jej na hlavu diákona a diákon
uchopiv jej zbonì, béøe se do svatých dveøí, pohledí z nich ven (k lidu) beze
slov a poté odchází k ertveníku, na který diskos postaví (kadidelnici nese
s sebou). Knìz, ukloniv se, vezme svatý kalich, èiní jím køí, øíkaje tiše:

Poehnaný jest Bùh náš.
Ve svatých dveøích pozdvihuje svatý kalich pøed
klanìjícím se lidem, zvolaje:

Vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
A odejde k ertveníku, na který svatý kalich postaví
a pøijav kadidelnici, tøikráte jej okouøí. Pak si stoupne opìt
pøed svatý prestol.
Vìøící zpívají: A naplnìna jsou ústa naše opìvováním slávy
tvé a chválením tebe, ó Pane, e jsi uznal nás za hodné
úèastniti se svatých tvých Boských, nesmrtelných
a oivujících Tajin. Zachovej nás v posvìcení svém, abychom po
celý den uèili se pravdì tvé. Alleluja, alleluja, alleluja.
Diákon vychází severními dveømi z oltáøe a postaviv se pøed svaté dveøe,
øíká dìkovnou ektenii. Knìz skládá svatý antimins.

P

Dìkovná ektenie

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

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe,
blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
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Celý veèer dokonalý, svatý, pokojný a bezhøíšný vyprosivše, sami
sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème!
Pokøiovav se a pokloniv se, odstoupí pøed ikonu Spasitele.
Vìøící: Tobì, Hospodine.
Knìz sloiv svatý antimins a dre zpøíma svatý Evangeliáø, èiní jím nad
sloeným antiminsem køí a praví hlasitì:

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

Knìz:

Vìøící: Amen.
Knìz, poehnav se, políbí svatý Evangeliáø a vychází svatými dveømi
za ambon, øka:

Odejdìme v pokoji.
Vìøící: Ve jménu Pánì.
Diákon, obrátiv se ke svatým dveøím:

K Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz, postaviv se pod ambonem, modlí se zaambonovou modlitbu (nahlas):

V

ládce 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.

43

Liturgie pøedem posvìcených Darù

Diákon pøi zaambonové modlitbì stojí pøed ikonou
Spasitele, dre orar svùj a hlavu sklonìnou do
ukonèení modlitby. Na konci jejím se pokøiuje spolu
s knìzem a odejde severními dveømi k ertveníku,
aby zde poil zbylé svaté Dary s bázní a velikou úctou.
Knìz po ukonèení modlitby vejde do oltáøe svatými
dveømi a øíká nad diákonem modlitbu ke
spotøebování svatých Darù:

Hospodine, Boe náš, jen jsi nás uvedl do pøevzácných tìchto dnù a uèinil nás úèastníky
strašných Tajin svých! Pøipoj nás k duchovnímu stádci svému a uèiò nás dìdici království
svého, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Vìøící po zaambonové modlitbì zpívají:
Budi jméno Hospodinovo blahosloveno od nyní a na
vìky. (Tøikrát.)
Pak tøi malé poklony. Na Velkou støedu se ète ještì jednou modlitba
sv. Efréma Syrského, ale u bez velkých poklon.
Nyní je mono èíst alm 33. / 34. a rozdávat antidor.

Blahoslaviti budu Hospodina kadého èasu, budi vdycky chvála jeho v ús-

tech 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 zkroušeného, a zachraòuje pokorné
duchem. Mnohá jsou souení spravedlivých, ale Hospodin je ze všech vysvobo-
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dí. 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 (stojí ve svatých dveøích a ehná lid): Poehnání Hospodinovo na vás, blahodatí a lidumilností jeho, vdycky,
nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Knìz (èelem ke svatému prestolu):

dìje naše, sláva tobì!

Sláva tobì, Kriste Boe, na-

Vìøící: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen. Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. Poehnej!
Knìz vezme naprestolní ehnací køí, vychází pøed svaté dveøe
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, papee øímského,
jeho liturgii jsme slouili, i svatých spravedlivých bohorodièù
Jáchyma i Anny, a 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).
Pøi liturgiích slouených v pøedveèer 24. února a 9. bøezna je zvykem pøipomenout svìtce uplynulého dne a pak svìtce nastávajícího dne. V ostatních pøípadech se tato bohosluba vztahuje jen k památce svatých nastávajícího (tj. zítøejšího) dne.
Také je mono v propuštìní vzpomínat sv. Athanasia Alexandrijského,
který šíøil tuto liturgii v Africe a je zøejmì autorem modlitby ètené pøi
této liturgii po velkém vchodu.
Vìøící: Amen.
Vìøící u nás vìtšinou pøistupují pro poehnání a políbit svatý køí.
Knìz se vrací do svatého oltáøe. Zavírají se svaté dveøe a zatahuje opona.
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Liturgie pøedem posvìcených Darù

Knìz svléká posvátná roucha. Ètou se modlitby po svatém pøijímání.
Po tom øíká knìz (mùe øíkat almista):

Nyní propouštíš… Trisagion a po Otèenáš.
K propuštìní tropar a kondak sv. Øehoøi Dvojeslovu:
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.
Konec boské liturgie pøedem posvìcených Darù

Poznámka k èeské slubì. Tento èeský text liturgie samozøejmì vychází
z místního tradièního znìní, jak je uvedeno v tzv. Gorazdovì sborníku (GS), 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 jsou i 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).
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Poznámka

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).
Pøi práci na našem vydání bylo pouito i novodobé èeské samizdatové vydání liturgie pøedem
posvìcených Darù (Pøerov 2001), z nìho byla pøevzata èást poznámek pro slubu knìze a diákona. Pøihlíeno bylo místy i k øeckému znìní a zmínìny jsou nìkteré odlišnosti øecké sluby.
Kromì obvykle pouívaného ruského sluebníku byla dále pouita literatura: Êîíñòàíòèí
Íèêîëüñêèé: Ïîñîáèå êú èçó÷åíèþ Óñòàâà áîãîñëóæåíèÿ ïðàâîñëàâíîé öåðêâè (Ñ-Ïåòåðáóðã 1900); Štefan Šak: Liturgia vopred posvatených darov (PBF, Prešov 1996). Àëåêñàíäð
Øìåìàí: Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ (výbìr z díla, ruský pøeklad). Ì. Ñ. Æåëòîâ,
ïðîòîèåðåé Ñåðãèé Ïðàâäîëþáîâ: Áîãîñëóæåíèå Ðóññêîé Öåðêâè, Õ-XX ââ.
ÉÅÑÁÔÉÊÏÍ Ã, Èåéáí ëåéôïõñãéáí ôïí ðñïçãéáóìåíïí, Áãéïí Ïñïò 2004.

Další studie a informace o liturgii pøedem posvìcených Darù jsou soustøeïovány na internetové adrese: orthodoxia.cz/liturg/lppd.htm
Dále je potøeba k èeské slubì liturgie pøedem posvìcených Darù podle
øádu uvedeného v této kníce pouít ještì èeský pøeklad výbìru z triodu postního (kvùli stichirám pro jednotlivé støedy a pátky velkopostní) a pøípadnì další
stichiry muèedníkùm, kající stichiry a pøípadnì i z mineje. Výbìr z triodu postního s èeským pøekladem stichir si mùete stáhnout v PDF, podobnì i stichiry
muèedníkùm a kající (jsou pøipojeny k velkopostní veèerní).
Viz: pravoslavi.cz/download
Z tée adresy si lze stáhnout samostatnou 18. kathismu (stejného znìní jako
zde) ve vydání vybaveném mnohými pøekladatelskými a výkladovými
poznámkami.
V této kníce je postup liturgie pro slouící duchovní (tj. pro knìze a poèítá se i s
diákonem). Jedná se vlastnì o jeden z dílù knìského sluebníku. Tomu odpovídá i úprava sazby (to, co se modlí knìz èi diákon, je vysázeno vìtším písmem;
co øíká knìz nahlas, je nejvìtším písmem a polotuènì). Postup bohosluby pro
almistu a noty pro zpìv vìøících jsou ve zvláštní kníce (tento zpìvník najdete
v PDF pod názvem Gregorian na výše uvedné adrese).
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