Triod postní
Hlavní veèerní bohosluby
a liturgie v dobì velkopostní

Díl I.
Od nedìle celného a farizeje a k první nedìli Velkého pùstu

S notací nejdùleitìjších zpìvù
Obsahuje promìnné hymny (pøedevším stichiry, tropary, kondaky a prokimeny)
k veèerním bohoslubám a liturgiím nedìlním a pøípadnì i sobotním pro dobu
pøípravy k velkému pùstu a pro období svaté ètyøicátnice; dále obsahuje promìnné èásti k liturgiím pøedem posvìcených Darù pro velkopostní støedy a pátky.

Tato broura obsahuje výbìr z triodu postního – tj. promìnlivé èásti nìkterých bohoslueb v dobì pøípravné k velkému pùstu a v dobì velkopostní. Pøevánì se jedná se
o hymny k veèerním bohoslubám – hlavnì v sobotu veèer, nìkdy i v pátek veèer, a pak
pro støedu a pátek k liturgii pøedem posvìcených Darù. Pøipojeny jsou i nìkteré velkopostní zmìny pro nedìlní (a pøípadnì i sobotní) liturgie v celém tomto období (napø.
kondaky, prokimeny atd.).
Pro veèerní bohoslubu v sobotu veèer je potøeba kromì postupu sluby z èasoslovu
ještì výbìr z osmihlasníku – oktoichu (obojí je souèástí broury „Veèerní bohosluba (s oktoichem pro slubu v sobotu veèer a v nedìli veèer“), zde se najdou stichiry nedìlní i Anatoliovy
apod. A pro zpìv dogmatiku, nedìlního troparu a závìreèného bohorodiènu je pak potøeba zpìvník „Zpìv hymnù na velké veèerní bohoslubì. Nemìnné hymny z postupu veèerní a tøi zpívané hymny z vládnoucího hlasu (z èasoslovu a oktoichu)“.
Pro velkopostní veèerní slouenou v nedìli veèer (od syropustní nedìle) je urèena
zvláštní broura: „Velkopostní veèerní se stichirami z triodu postního“, v ní je postup i všechny
potøebné stichiry z triodu.
Pro ostatní bohosluby:
Kající stichiry podle hlasù (na kadý hlas ètyøi stichiry) jsou pøeloeny a jsou pøiloeny k postupu veèerní pro nedìle veèer ve Velkém pùstu (broura „Velkopostní veèení…“). Zde jsou také pøiloeny stichiry muèedníkùm (tzv. muèednièny) na osm hlasù.
Tam v pøíloze jsou spolu s muèednièny také stichiry zádušní podle osmi hlasù.
Nedostává-li se dostateèného poètu stichir pøi slubì liturgie pøedem posvìcených
Darù (napø. nemáme-li k dispozici stichiry svatému z mineje), mono podle gorazdovské tradice vdy na zaèátku ètení stichir zpívat první stichiru z liturgie pøedem posvìcených Darù na èistou støedu: „Postíce se, bratøi, tìlesnì, posme se i duchovnì…“
Ostatní scházející stichiry nahradit ètením nìkterých pøedchozích dvakrát, a tak dosáhnout potøebného poètu deseti stichir.
Podle gorazdovské tradice je k druhému prokimenu na liturgii pøedem posvìcených
darù pøidán ještì jeden verš navíc (prokimeny se toti u nás zpívají pomìrnì rychle
a knìz po ukonèení první paremije pøipravuje kadidlo a svíci pro poehnání).
Notace – pouity nápìvy dle jednotlivých hlasù Gorazdova sborníku.
Výše uvedené broury jsou k v PDF ke staení na: pravoslavi.cz/download
Pøekladatelská poznámka:
Pøeklad byl poøízen z církevnì-slovanského textu s pøihlédnutím i k øeckému znìní.
almy jsou pøekládány zásadnì dle Septuaginty (tj. kanonického znìní almù, je
bylo autorizováno prvokøesanskou církví).
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Nedìle celníka a farizeje
V sobotu veèer na velké veèerní
Blaený mu

Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 10
Z oktoichu: 3 stichiry nedìlní a 4 Anatoliovy. Pak následující dvì z triodu
(první dvakrát)

Nemodleme se, bratøi, jako farizej,

nebo ten, kdo sám sebe povyšuje,
bude poníen. Pokoøme se pøed Bohem a v nadcházejí dobì postní jako
celník volejme: „Boe, oèisti nás
høíšné!“ (Dvakrát)

Dva lidé pøistupují k tobì – jediné-

mu Vládci: farizej ctiádostí pøemoený a celník pokáním sklonìný.
První se chlubí, a pøišel tím o dobré
skutky své. Druhý však nemá, co by
o sobì dobrého øekl, ale stal se hodným pøijmout dary tvé. Kriste Boe,
abych dokázal kajícnì vzdychat jako
celník, pomoz mi jako lidumil.
»Sláva…« (8. hlas)

Vševládce Pane, vím, co všechno zmohou slzy. Ezechiele navrátily od
bran smrti. Høíšnici vysvobodily od mnohaletých høíšných skutkù.
Celníka ospravedlnily spíše, ne farizeje jeho dodrování zákona. Prosím tebe: Pøipoèti mne k tìmto plaèícím a smiluj se nade mnou.
»I nyní…«
(První bohorodièen hlasu. Dogmatik nastupujícího hlasu – z oktoichu)

Na litiji
Stichira chrámu
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»Sláva…« (3. hlas)

Pochop, duše má, èím se lišil celník od farizeje. Pojmi v nenávist pyšnou farizejskou øeè a s horlivostí usiluj o modlitbu celníkovu hluboce
zkroušenou, volaje: „Boe, oèisti mne høíšného a smiluj se nade
mnou.“
»I nyní…«
(Bohorodièen nedìlní tého hlasu)

Na stichovnì
Stichiry z oktoichu

»Sláva…« (5. hlas)

Oèi mám obtíeny nepravostmi svými. Nemohu jimi vzhlédnout
a spatøit výsost nebeskou. Avšak pøijmi mne jako kajícího celníka,
Spasiteli, a smiluj se nade mnou!
»I nyní…«
Nedìlní bohorodièen tého hlasu (který je v oktoichu po »I nyní…« na stichirách
na stichovnì: Chrámem i bránou…)

Tropary po Otèenáši
Slouí-li se celé bdìní, pak pøi poehnání chlebù: „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (Tøikrát)
Nekoná-li se však bdìní s následující jitøní, ale jen velká veèerní s litijí,
doporuèuje se zpívat pøi poehnání chlebù tøi tropary takto: tropar nedìlní (z hlasu) a poté „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (Dvakrát)
Není-li bdìní ani litije s poehnáním chlebù, pak tropary dva: tropar nedìlní, »Sláva… I nyní…« Následuje závìreèný (propustný) bohorodièen
panujícího hlasu.
Hymny svatému, jeho památka pøipadá na nedìli celného a farizeje
(jako i na nedìli marnotratného syna) se zpívají pøedcházející pátek na
poveèeøí nebo jak rozhodne pøedstavený. Pokud by však pøipadla památka velkého svatého nebo svìtce, jemu je zasvìcen chrám, nelze památku takového svatého pøekladát. Svátek chrámového svìtce má
pøednost a je potøeba slouit mu bdìní nebo zpíváme slubu chrámu.
(Podobnì je to se svátkem Obìtování Pánì.)

Triod postní. Nedìle celníka a farizeje

5

Na liturgii
Blahoslavenství
Tropary po malém vchodu: nedìlní, chrámu, »Sláva« kondak chrámu, »I nyní« a kondak z triodu (takto kdy je chrám zasvìcený svìtci;
je-li chrám Bohorodice, pak po »Sláva“ je kondak z triodu a po »I nyní«
kondak chrámu; v chrámu zasvìceném svátku Pánì se tropar ani kondak chrámu nezpívají). Má-li svátek významný svatý (s polyjelejem
nebo bdìním), zaøazuje se i jeho tropar a kondak (v chrámu svìtce se
zpívá pøed troparem a pøed kondakem chrámu, v chrámu Bohorodice je
jeho tropar po troparu chrámu a jeho kondak po »Sláva«).
Kondak této nedìle z triodu / 3. hlas (notace 5. hlasu stichirového)
Zpívá se dnes místo obvyklého nedìlního kondaku z hlasu:

Prokimen nedìlní dle panujícího hlasu

Apoštol: 2 Tim 3,10—15
Alleluja s verši dle panujícího hlasu

Evangelium: Luk 18,10—14
Ke svatému pøijímání: Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech. Alleluja (tøikrát). ( 148,1)
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Nedìle marnotratného syna
V sobotu veèer na velké veèerní
Blaený mu

Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 10
Z oktoichu: 3 stichiry nedìlní, 3 Anatoliovy. Pak 4 z triodu (následující stichiry
kadou dvakrát)
1. hlas

Do bezhøíšné a ivotem kypící zemì

jsem byl pøi stvoøení uveden, avšak
zasel jsem høích a srpem utrpení nu
obilí nedbalosti. Skutkù bezcenných
mám tolik, e si jimi mohu jako slámou naplnit náruè a vázat je do snopù, abych je pak na mlatì rozestlal.
Leè jako v prázdné slámì není zrno
k výmlatu, tak i mezi mými skutky
schází pokání. Prosím však tebe,
Boha pøedvìèného, dárce úrody, abys
vìtrem svého laskavého milosrdenství odvál plevy daremných skutkù
mých, daroval duši mé odpuštìní a jako pšenici mne uloil do nebeské sýpky své a spasil mne. (Dvakrát)

Vìzte, bratøi, tajemnou moc má po-

kání. Hleïte, jak marnotratnému
synu, navracejícímu se z høíchu do otcovského domu, bìí vstøíc pøedobrotivý otec jeho, líbá jej a vrací mu
úèast na slávì své. Nepochopitelná je pro mocnosti na výsostech radost
jeho, kdy hostinu dal pøipravit a tele pìkné nechal pro ni porazit. Ké
tedy dùstojnì ijeme ve spoleèenství s lidumilným Otcem, který nechal ertvu vykonat, i se Synem, slavnou obìtí pøinesenou pro spásu
duší našich. (Dvakrát)
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»Sláva…« (2. hlas)

Ó, jakých blah ses, ty bídný, zbavil! Ach, od jakého království jsem odpadnul já, vášnìmi zmítaný! Bohatství, je jsi obdrel, jsi rozházel
a pøikázání zákona porušil. Bìda mnì, duše zmuèená! K ohni vìènému jsi u odsouzena. Proto ještì ne pøijde tvùj konec, zvolej ke Kristu
Bohu: „Pøijmi mne jako syna marnotratného, Boe, a smiluj se nade
mnou!“
»I nyní…«
Dogmatik z oktoichu (tj. první bohorodièen nastupujícího hlasu)
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen: Hospodin, kraluje…

Na litiji
Stichira chrámu

»Sláva…« (4. hlas)

Jako marnotratný syn i já pøicházím, slitovný Hospodine. Celý ivot
svùj promrhal jsem vzdálen od tebe. Rozházel jsem bohatství, je jsi
mi svìøil, Otèe. Pøijmi mne, kajícího, Boe, a smiluj se nade mnou.
»I nyní…«
(Bohorodièen nedìlní tého hlasu)

Stichiry na stichovnì
Z oktoichu

»Sláva…« (6. hlas)

Promarniv bohatství Otcem darované, pásl jsem se já bídný s nìmou

tváøí, touil jsem po dobytèí stravì, hladem slábnul a nasytit se nemohl. Avšak navraceje se k milosrdnému Otci, se slzami volám: „Pøijmi mne, padajícího pøed lidumilností tvou, jako dìlníka svého
posledního a zachraò mne!“
»I nyní…«
Nedìlní bohorodièen tého hlasu z oktoichu (viz na »I nyní…« po stichirách na
stichovnì: Stvoøitel a Vysvoboditel…)
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Tropary po Otèenáši
Slouí-li se celé bdìní, pak pøi poehnání chlebù: „Raduj se, Bohorodice
Panno…“ (Tøikrát)
Nekoná-li se však bdìní s následující jitøní, ale jen velká veèerní s litijí,
doporuèuje se zpívat pøi poehnání chlebù tøi tropary takto: tropar nedìlní (z hlasu) a poté „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (Dvakrát)
Není-li bdìní ani litije s poehnáním chlebù, pak tropary dva: tropar nedìlní, »Sláva… I nyní…« Následuje závìreèný (propustný) bohorodièen
panujícího hlasu.

Na liturgii
Blahoslavenství
Tropary po malém vchodu: nedìlní, chrámu, »Sláva« kondak chrámu, »I nyní« a níe uvedený kondak z triodu (takto kdy je chrám zasvìcený svìtci; je-li chrám Bohorodice nebo svátku Pánì nebo má-li svátek
významný svatý, viz postup v nedìli celníka a farizeje – na str. 5).
Kondak této nedìle z triodu / 3. hlas (notace 5. hlasu — stichirového)
Zpívá se dnes místo obvyklého nedìlního kondaku z hlasu:

Prokimen nedìlní dle panujícího hlasu

Apoštol: 1 Kor 6,12—20

Triod postní. Sobota masopustní
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Alleluja z hlasu (tj. dle oktoichu)

Evangelium: Luk 15,11—32
Ke svatému pøijímání: Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech. Alleluja (tøikrát). ( 148,1)

Sobota masopustní
Zádušní
Vzpomínáme na zesnulé pravoslavné køesany
všech dob, na otce a bratry naše všech vìkù.

V pátek veèer
Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 6
Z oktoichu 3 muèednické stichiry dle panujícího hlasu.
Z triodu následující 3 stichiry:
8. hlas

Všech, od dávných vìkù zemøelých, vzpomínáme dnes jména, konajíce

jejich památku. Na všechny, v kadé dobì zbonì ijící, pamatujme,
vìrní, opìvujíce Pána a Spasitele, vyprošujíce jim horlivì dobré zodpovídání na soudu Boha našeho. A pøijde soudit celou zemi, aby obdreli radostné stání po pravici Jeho spolu se spravedlivými, získali svìtlý
údìl mezi svatými a hodnými se stali nebeského Jeho království.

Krví svou, Spasiteli, jsi lidi vykoupil, smrtí svou jsi nás od hoøkosti

smrti vysvobodil a ivot vìèný jsi nám udìlil vzkøíšením svým. Upokoj, Pane, všechny ve zbonosti zesnulé — a v pouštích èi ve mìstech,
buï na moøi nebo na zemi èi na jakémkoliv místì; všechny krále, knìze, archijereje, monachy i svìtské køesany veškerého stáøí i všelikého
pùvodu; uèiò je hodnými nebeského království svého.

Pro zmrtvýchvstání tvé, Kriste, nevládne u smrt nad zesnulými ve

zbonosti. Proto tì vroucnì prosíme: Upokoj v rajských palácích svých
a náruèi Abrahámovì sluebníky své — od Adama a do souèanosti —
všechny, kteøí ti slouili v èistotì, otce i bratry naše, pøátele spolu
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s pøíbuznými, kadého èlovìka, který ti byl za ivota svého vìrným
sluebníkem. Všechny, kteøí se k tobì odebrali rùznými zpùsoby a jakýmikoliv cestami, Boe, uèiò hodnými nebeského království svého.
»Sláva…« (8. hlas) (Zádušní stichira od sv. Jana Damašského)

Pláèi a naøíkám, kdy myslím na smrt a vidím, jak dle obrazu Boího

stvoøená krása naše leí v hrobech nevzhledná, pøipravená o slávu
a nemající podoby. Ó, jak divná je to vìc? Jaké tajemství stalo se s námi? Jak podlehli jsme rozpadu? Jak smrt si nás podmanila? Zajisté,
jako psáno jest, dìje se tak na pokyn Boha, jen zesnulým udìluje odpoèinutí.
»I nyní…«
První bohorodièen panujícího hlasu z oktoichu (tj. dogmatik minulé nedìle)
Svìtlo tiché

Místo prokimenu zpíváme alleluja (na 8. hlas):

1. verš: Blahoslavení jsou ti, je vyvolil a pøijal Pán. Památka jejich pøechá-

zeti bude z pokolení na pokolení.
2. verš: Duše jejich v blaenosti spoèinou.

Na stichovnì
Muèednièen z hlasu a pak dva zemøelým (od Jana Damašského) – zde z 2. hlasu

Veliké slávy jste dosáhli, svatí muèedníci, vírou svou. Netoliko jste
toti zvítìzili nad nepøítelem utrpením svým, ale dokonce i po smrti
vyháníte duchy zla a uzdravujete churavìjící. Lékaøi duší a tìl, pøimlouvejte se u Hospodina, aby se smiloval nad dušemi našimi.
Blahoslavení jsou ti, je vyvolil a pøijal Pán. Památka jejich
pøecházeti bude z pokolení na pokolení.

Jako uvadá kvìt a jako pomíjí stín, tak se celý èlovìk hroutí. Leè a za-
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hømí hluk trouby a zem se roztøese, všichni mrtví opìt vstanou, aby se
setkali s tebou, Kriste Boe. A tehdy duchy všech, které jsi ji odsud
vzal, Vládce, uveï tam, kde pøebývají svatí tví.
Duše jejich v blaenosti spoèinou.

Bìda mnì, jak tìce bude duši mé, a se bude muset od tìla odlouèit!

Bìda mnì, jak usedavì bude plakat, a nebude, kdo by se nad ní smiloval! K andìlùm bude oèi pozvedat a marnì je prosit; k lidem ruce vztahovat a nenajde nikoho, kdo by jí pomohl! Proèe, bratøí milovaní,
pochopme, jak krátký je ivot náš, a odebravším se odsud vyprosme
u Krista pokoj a duším našim milost velikou.
»Sláva…« (6. hlas)

Poèátkem a základem je mi stvoøitelský povel tvùj, nebo tak zachtìlo
se tobì – sloit mne, ivou bytost, z neviditelné a viditelné pøirozenosti. Ze zemì jsi tedy vytvoøil tìlo mé a duší je obdaøil Boským svým
a ivotodárným vdechnutím. Upokoj tedy, Spasiteli, sluebníky své
v zemi ivých a v pøíbytcích pro spravedlivé.
»I nyní…« (Hlas tý.) Bohorodièen

Na pøímluvy té, která tì porodila, Kriste, muèedníkù svých i apoštolù,

prorokù i svìtitelù, ctihodných i spravedlivcù a všech svatých upokoj
zesnulé sluebníky své.
Nyní propouštíš

Zádušní tropary po Otèenáši (8. hlas)

Ty jen v hlubokosti své moudrosti… (Viz na liturgii)

¯

ý

¯

ý

»Sláva…« »I nyní…« (Hlas tý.) Zádušní bohorodièen

V tobì tvrz a útoèištì máme… (Viz na liturgii)

Ektenie a propuštìní
Po propuštìní se v pøedsíni chrámové koná panychida za zesnulé (zpívá
se pøi ní zádušní kánon dle panujícího hlasu).
Vìz, e stejný postup zádušní sluby (veèerní i liturgie) je i v sobotu
svaté Padesátnice. Podobnì se slouí i o 2., 3. a 4. sobotì velkopostní.
Pøipadne-li svátek Obìtování Pánì na tuto sobotu, pøekládá se zádušní
sluba na pøedcházející sobotu èi na ètvrtek pøed sobotou masopustní.
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Na liturgii
Po malém vchodu tropary: zádušní tropar (8. hlas)

¯ ý
»Sláva…« Kondak: „Se svatými upokoj…“
»I nyní…« Zádušní bohorodièen: „V tobì tvrz a útoèištì…“ (8. hlas)

Triod postní. Sobota masopustní
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Prokimen (zádušní) (6. hlas):

Duše jejich y v blaenosti spoèinou.
Verš: K tobì, Hospodine, pozdvihl jsem duši svou; Boe mùj, nech nejsem
zahanben navìky.
Apoštol øadový: 1 Kor 10,23—28 a zádušní: 1 Sol 4,13—17
Alleluja (6. hlas):
1. verš: Blahoslavení jsou ti, je vyvolil a pøijal Pán.
2. verš: Památka jejich pøecházeti bude z pokolení na pokolení.
Evangelium: Luk 21,8—9, 25—27, 33—36 a zádušní: Jan 5,24—30
K pøijímání: Blahoslavení jsou ti, je vyvolil a pøijal Pán. Památka jejich pøecházeti bude z pokolení na pokolení. (Alleluja 3×)
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Nedìle masopustní
V sobotu veèer na velké veèerní
Blaený mu

Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 10
Z oktoichu: 3 stichiry nedìlní a 3 Anatoliovy. Poté následující 4 z triodu
6. hlas

A se rozhodneš pøijít a vykonat soud spravedlivý, usedneš na trùnu

velebnosti své, Soudce nejspravedlivìjší, tehdy hrozná ohnivá øeka
pøinese všechny pøed soudný stolec tvùj. Pak nebeské mocnosti kolem
tebe stanou a strašné bude pro kadého èlovìka podstoupit soud za
všechno, èeho se dopustil. V tu chvíli nás ušetøi, Kriste, jako milosrdný, s vírou tì prosíme, uèiò nás hodnými ocitnout se mezi spasenými.

Knihy budou otevøeny a odhaleny budou skutky lidí na soudu nesnesi-

telném. Údolí pláèe se celé naplní hlukem strašného skøípìní zubù.
Všichni uvidí høíšníky posílané do vìèných muk spravedlivým soudem
tvým, kvílející a bezmocné. Proto tì prosíme, Blahý: „Ušetøi nás, kteøí
opìvujeme tebe, jediného mnohomilostivého!“

Triod postní. Nedìle masopustní
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Zazní hlas trouby a vyprázdní se hroby. Vše se bude tøást a vzkøíšeny
budou všechny lidské bytosti. Ti, kteøí dobré vìci èinili, v radosti se teï
veselí, oèekávajíce pøijetí odmìny. Ti, kteøí høíchy páchali, chvìjí se
a hroznì naøíkají, kdy jsou na muka posíláni a od vyvolených oddìleni. Pane slávy, ušetøi nás jako blahý, a uèiò hodnými pøijmout úèast
s tìmi, kdo tì milují.

Pláèi a naøíkám, kdy v pøedstavách u pociuji oheò vìèný, tmu vnìjší i pekelnou propast a v ní strašného èerva. Kdy slyším neustávající
skøípìní zubù, hledím na muèení bez konce pro høíšníky a vidím tebe,
pøedobrotivého, rozhnìvaného nad špatnými zpùsoby onìch nešastníkù. Jsem však jedním z nich, ano, prvním z nich jsem já bídný. Leè milostí svou, Soudce, Synu Boí, spasi mne jako milosrdný.
»Sláva…« (8. hlas)

A budou postaveny trùny a otevøeny knihy, Bùh usedne na soudný

stolec, hrùza všechny zachvátí. Tehdy andìlé tam s bázní stanou
a øeka ohnivá pøinese lidi na soud! Co si pak poèneme my, kteøí jsme
porobeni tolikerými høíchy? Kdo snese slova strašného rozsudku, a
uslyšíme Soudce, jak zve ty, kdo jsou poehnáni Otcem jeho, aby
vstoupili do Království, zatímco høíšníky posílá na muèení? Ty však,
jediný Lidumile, Spasiteli a Králi vìkùv, ještì ne nadejde konec, naprav mne darem pokání a smiluj se nade mnou!
»I nyní…«
První bohorodièen hlasu z oktoichu (tj. dogmatik nastupujího hlasu)
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen dne.

Na litiji
Stichira chrámu

»Sláva…« (7. hlas)

Známe pøikázání Pánì, a tak podle nich ijme: hladové nasycujme,

íznivé napojme, obnaené oblecme, poutníky k sobì uveïme a uvìznìné navštivme. Aby i nám pravil Ten, kdo pøijde soudit veškerou
zemi: „Pojïte, poehnaní Otce mého, ujmìte se Království pøipraveného vám za dìdictví.“
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»I nyní…« Bohorodièen

Pod ochranu tvou se všichni synové zemì utíkají, Vládkynì, a tobì
zpívají: „Bohorodice, nadìje naše, vysvoboï nás od nesèíslných prohøešení a zachraò duše naše!“
Stichiry na stichovnì
Z oktoichu

»Sláva…« (8. hlas)

Bìda mi, duše zatemnìlá!

Jak dlouho ještì nechceš zanechati zla? Kam a chceš
klesnout v lenivé malomyslnosti? Proè nemyslíš na strašnou hodinu smrti? Proè se
celá nechvìješ pøed strašným
soudem Spasitelovým? Jak si
to zodpovíš aneb co uvedeš na
svou omluvu? Skutky tvé tam
pøijdou za tebou, zahanbí tì
a obviní! Chování tvé tì
usvìdèí! Nastal ji èas, ó duše,
aby sis pospíšila, bìela
a úpìla plna víry: „Zhøešila
jsem, Pane, pøed tebou! Avšak
vím o milosrdenství tvém, Lidumile! Ó Pastýøi dobrý, nezahánìj mne od tìch, kteøí
stojí po pravici tvé, nebo
veliká jest milost tvá!“
»I nyní…« Bohorodièen

Ó Panno mue nepoznavší, je jsi Boha tìlesnì nevýslovným zpùsobem poèala, Matko Boha Nejvyššího, je podáváš všem oèistìní od pokleskù, pøijmi i nyní modlitby naše a pros, abychom všichni byli
spaseni.

Triod postní. Nedìle masopustní
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Tropary po Otèenáši
Slouí-li se celé bdìní, pak pøi poehnání chlebù: „Raduj se, Bohorodice
Panno…“ (Tøikrát)
Nekoná-li se však bdìní s následující jitøní, ale jen velká veèerní s litijí,
doporuèuje se zpívat pøi poehnání chlebù tøi tropary takto: tropar nedìlní (z hlasu) a poté „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (Dvakrát)
Není-li bdìní ani litije s poehnáním chlebù, pak tropary dva: tropar nedìlní, »Sláva… I nyní…« Následuje závìreèný (propustný) bohorodièen
dle panujícího hlasu.

Na liturgii
Blahoslavenství
Tropary po malém vchodu: nedìlní, chrámu, »Sláva« kondak chrámu, »I nyní« a níe uvedený kondak z triodu (takto kdy je chrám zasvìcený svìtci; je-li chrám Bohorodice nebo svátku Pánì a má-li svátek
významný svatý, viz postup v nedìli celníka a farizeje – na str. 5).
Kondak této nedìle z triodu (1. hlas stichirový)
Zpívá se místo obvyklého nedìlního kondaku:
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Prokimen (3. hlas):

Dle notace takto: Veliký jest Hospodin; y veliký jest Hospodin, Bùh náš.
Verš: Chvalte Hospodina, nebo jest dobrý.

Apoštol: 1. Korintským 8,8— 9,2
Alleluja (8. hlas):
1. verš: Pojïte, radujme se v Hospodinu, zvolejme k Bohu spasiteli našemu.
2. verš: Pøedstupme pøed oblièej jeho s chvalozpìvem a v almech zvolejme
k nìmu.
Evangelium: Matouš 25,31—46
K pøijímání: Chvalte Boha na nebesích.
Druhý: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.
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Sobota syropustní
Konání památky všech ctihodných a bohonosných Otcù,
kteøí se zaskvìli svým duchovním zápasem.

V pátek veèer
Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 6
Zpívají se jen následující tøi stichiry. Kadá dvakrát.
8. hlas

Pojïte, všichni vìrní, abychom opìvovali sbory ctihodných Otcù —

Antonína, jako prvního z nich, pak slavného Euthymia a kadého dalšího i všechny spoleènì. Kdy se probíráme jejich jmény, jako bychom
se procházeli druhým rájem nebeské rozkoše. Duchovnì tedy navštìvujíce tuto spoleènost, s radostí zvolejme: „Toto jsou stromy, je sázel
Bùh náš! Ony urodily ovoce nepomíjejícího ivota. Tito Otcové pøinesli
plody svého ivota Kristu, nasycujíce tím duše naše.“ K nim voláme:
„Bohonosní, blaení Otcové, pøimlouvejte se za spásu naši!“ (Dvakrát)

Raduj se, Egypte a všichni tvoji vìrní! Raduj se, Libye a všichni tvoji
ctihodní! Raduj se, Thebaido a všichni tví vyvolení! Radujte se, všechna místa i mìsta a zemì, je vychovaly jste obèany nebeského království a vypìstily jste je ve zdrenlivosti a námaze. Ty jste pak ukázaly
Bohu jako mue po dokonalosti touící. Oni stali se svìtly pro duše
naše a záøí zázrakù a skutky podivuhodnými duchovnì osvítili všechny konèiny zemì. K nim volejme: „Otcové neblaenìjší, pøimlouvejte se
za spásu naši!“ (Dvakrát)

Kdo z pozemšanù by mohl vyprávìt vše o podivuhodných ivotech vašich, Otcové celého svìta? Jaký jazyk vypoví o posvátných zápasech,
vedených v Duchu Svatém, a o tìké námaze vaší? Podstoupili jste utrpení pro získání ctností, vyèerpali jste svá tìla v boji proti vášním,
v bdìních, modlitbách a slzách. Ukázali jste se na svìtì vskutku jako
andìlé, a naprosto jste porazili démonické mocnosti, konavše zázraèná a podivuhodná znamení. Proto s námi Boha proste, nejblahoslavenìjší Otcové, abychom dosáhli radosti bez konce. (Dvakrát)
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»Sláva…« (6. hlas)

Co bylo podle Boího obrazu stvoøeno a co se v nás zachovalo neporušené, vystupuje v lidských myslích jako vùdce, který pùstem bojuje
proti zhoubným vášním. K tomu, co bylo uèinìno dle podoby Boí, jste
se pøiblíili, Otcové, jak jen to bylo moné. Pøirozenost svou lidskou
jste stateènì pøimìli, abyste v pùstech horší podøídili lepšímu a tìlo
podrobili duchu. Tím jste se ukázali jako nejvìtší mezi askety, obyvatelé pouštì, známí jako vzory ctností. Nyní, nejctihodnìjší Otcové, na
nebesích, ne u jen jako v zrcadle, nýbr pøímo zøíte Svatou Trojici
a prosíte bez prostøedníkù za ty, kdo vás s vírou a láskou uctívají.
»I nyní…«
První bohorodièen panujícího hlasu z oktoichu (tj. dogmatik pøedešlé nedìle)
Svìtlo tiché

Prokimen (7. hlas) ( 58,10—11, 2):

Boe, zastánce mùj jsi ty, y a milost tvá mne pøedcházej.
Verš: Zbav mne nepøátel mojich, Boe, od tìch, kteøí povstávají proti mnì,
vysvoboï mne.

Paremije
almista: Ètení z proroka Zachariáše.
almista ète: Zach 8,19—23

Triod postní. Sobota syropustní
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Prokimen (6. hlas) ( 130,3 a 1):

Nech doufá Izrael v Hospodina, y od nyní a na vìky.
Verš: Hospodine, nepovyšuje se srdce mé, ani mám povýšený pohled.
Dej, Hospodine, abychom…

Stichiry na stichovnì
(2. hlas)

Oèisme se, bratøi, od všeliké poskvrny tìla i ducha. Svíce našich duší

a se rozhoøí láskou k chudým. Nepoírejme se navzájem pomlouváním. Vdy pøiblíil se èas pøíchodu enicha, a tehdy dostane odplatu
kadý za skutky své. Ké vstoupíme k Nìmu na svatbu spolu s moudrými pannami, volajíce ke Kristu známými slovy lotra: „Pamatuj na
nás, Pane, a pøijdeš v Království své!“
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.
Opakuje se pøedchozí stichira.

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:

Kdy se za nás pøimlouvají svatí muèedníci, tehdy konèí veškerý klam
a lidské pokolení skrze víru dochází spásy.
»Sláva…« (8. hlas)

Jako vùdce mnohých monachù vás nyní uctíváme, ctihodní Otcové.
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Nebo díky vám jsme se nauèili
ubírat se vskutku pravou stezkou.
Blaení, kteøí jste se pro Krista
namáhali, moc nepøátelskou porazili, s andìly besedovali, se spravedlivci a svatými pøebývali!
S nimi proste Pána, aby se smiloval nad dušemi našimi.
»I nyní…« Bohorodièen

Raduj se, poklade èistoty! Raduj

se, nehmotného svìtla èistý pøíbytku! Raduj se, Marie, z ní pochází naše spása! Raduj se, apoštolská zvìsti! Raduj se, muèedníkù chloubo! Raduj se, prorokù naplnìní! Raduj se, Neposkvrnìná
Panno, asketù a monachù ozdobo
a záchrano vìrných!
Nyní propouštíš

Po Otèenáši tropar (4. hlas)

Triod postní. Sobota syropustní

23

»Sláva…« »I nyní…« (Nedìlní závìreèný bohorodièen 4. hlasu)

Hle, ono od vìkù skryté, y i andìlùm neznámé tajemství: v skrze tebe,
Bohorodice, y se pozemšanùm zjevil Bùh, v vtìlený v nesmíšeném
sjednocení, y a køí kvùli nám dobrovolnì pøijal; v skrze nìj vzkøísil
prvostvoøeného Adama y a spasil od smrti duše naše.
Na poveèeøí kánon zádušní (z panujícího hlasu) u hrobù.

Na liturgii
Po malém vchodu: tropar ctihodným (Boe Otcù našich…, viz veèerní) a kondak ctihodným – 2. hlas (zde notace 1. hlasu — stichirového):

¯
Æ
Prokimen (4. hlas) ( 149,6 a 7):
Chvály dojdou ctihodní ve slavì y a radovati se budou na místì odpoèinutí
svého.
Verš: Hrdlo jejich naplnìno je velebením Boha a v rukách jejich bøitké
meèe.
Apoštol: Øím 14,19—26 a ctihodným: Galat 5,22—26; 6,1—2
Alleluja (2. hlas) ( 91,14 31,11):
1. verš: Zasazeni v domì Hospodinovì, v nádvoøích Boha našeho rozkvetou.
2. verš: Veselte se v Hospodinu a radujte se, spravedliví. Chvály dojdete vy,
kteøí jste srdce upøímného.
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Prokimen:

Evangelium: Mat 6,1—13 a Mat 11,27—30
K pøijímání ( 32,1): Plesejte, spravedliví, Hospodinu, náleí se lidem
upøímným, aby jej chválili. Alleluja (tøikrát).

Nedìle syropustní
Vzpomínka vyhnání Adamova

V sobotu veèer na velké veèerní
Blaený mu

Na »Hospodine, k tobì volám« stichiry — na 10
Z oktoichu: 3 nedìlní a 3 Anatoliovy (tj. východní). A z triodu 4 následující:
6. hlas

Stvoøitel mùj, Hospodin, vzal prach ze zemì a ivotodárným vdechnutím do mne vloil duši, a tím mne oivil. Poctil mne, ustanoviv mne na
zemi vládcem všeho viditelného stvoøení a uèiniv mne spoleèníkem
andìlù. Jene úkladný satan tìlo hadovo pouil, aby mne od Boí slávy oddìlil, smrti v podsvìtí pøedal a do zemì tím zpátky dostal. Ty
však jako Vládce milosrdný opìt mne k sobì povolej.

Triod postní. Nedìle syropustní
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Bohem utkaný šat jsem svlékl, já

bídný, kdy na radu nepøítele jsem
opovrhl Boskými pøíkazy tvými,
Hospodine. Listím fíkovníku jsem se
pøiodìl a posléze v odìv z kùe byl
obléknut. Pak odsouzen jsem byl jísti
v potu tváøe chléb trápení. Zemì
toti byla prokleta, aby mi plodila
trny a bodláèí. Leè v posledních dobách Ten, jen se z Panny vtìlil, povolal mne zpìt do ráje.

Nejdrahocennìjší ráji, dokonalá kráso, Bohem stvoøený pøíbytku, neustávající radosti a rozkoši, slávo
spravedlivých, nádhero prorokù
a sídlo svatých! Ševelením listoví
svého upros Stvoøitele všech, aby mi
otevøel bránu, kterou jsem si svými
pøestupky uzavøel, a uèinil mne hodným pøijmout plod ze stromu ivota a
radost, jí jsem kdysi v tobì poíval.
Vyhnán byl Adam z ráje pro neposlušnost a vyvren z pøíbytku rozko-

še, kdy øeèí eny pomýlen byl. Nahý se posadil naproti tomu místu
a hrùzou jat, sténal: „Bìda mnì!“ Sname se tedy všichni dodret pùst
po celou dobu jeho trvání, poslouchajíce evangelijní podání, a tím vším
uèinit se pøíjemnými Kristu, abychom zpìt získali pøebývání v ráji.
»Sláva…« (6. hlas)

Sedìl Adam naproti bránì ráje, plakal nad svou nahotou, naøíkaje:

„Bìda mnì, jen jsem se nechal podvést lstí zlého, oloupen byl a o slávu
pøipraven! Bìda mnì, který jsem byl obnaen kvùli pošetilosti své
a nyní jsem rozumu zbaven! Ó, ráji, ji více neokusím tvé sladké
blaenosti, ji více nespatøím Hospodina, Boha svého, nebo do zemì
pùjdu, z ní jsem byl pøi stvoøení vzat! Milostivý a slitovný Stvoøiteli,
vzývám tebe: Smiluj se nade mnou, padlým!“
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»I nyní…«
První bohorodièen z nastupujícího hlasu (tj. dogmatik této nedìle z oktoichu)
Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen: Hospodin kraluje…

Na litiji
Stichira svìtce chrámu

»Sláva…« (6. hlas)

Slunce skrylo svùj svit, Luna a hvìzdy se zmìnily v krev, hory se hrùzou zachvìly, kopce se roztøásly, kdy ráj se uzavøel. Vycházel z nìj
Adam, bil se rukama v tváøe své a s náøkem volal: „Hospodine, smiluj
se nade mnou, padlým!“
»I nyní…« (Bohorodièen, hlas tý)

Tajemnì opìvujeme tebe, Bohorodice Marie, nebo ses ukázala být
trùnem velikého Krále, svatyní nejsvìtìjší, prostrannìjší ne nebesa,
vozem cherubínským, nad serafíny výše, komnatou slávy. Vdy z tebe
pøišel vtìlený Bùh všech. Jeho pros, aby spaseny byly duše naše.
Stichiry na stichovnì
Z oktoichu

»Sláva…« (6. hlas)

Vyhnán byl Adam z ráje za to, e jedl zakázaný plod. Proèe naproti
ráji usedl, naøíkal a sténal hlasem alostným: „Bìda mnì, co jsem to,
já nešastný, utrpìl? Jediné pøikázání mi Vládce stanovil, a já je porušil, a tím jsem se o veškerou blaenost pøipravil! Posvátný ráji, pro
mne jsi vysázen byl, a kvùli Evì uzavøen jsi! Pros Boha, jen tì uèinil
a mne stvoøil, aby krásou tvých kvìtù nasytil duši mou!“ Na to mu
Spasitel odvìtil: „Nechci záhubu pro stvoøení své, pøeji si, aby spaseno
bylo a k poznání pravdy pøišlo. Vdy toho, kdo ke mnì pøichází,
nezaenu pryè.“
»I nyní…« (Bohorodièen)

Tvùrce mùj a Vysvoboditel, Kristus Pán, z tvého lùna vyšel, Pøeèistá,

a ve mne se oblékl a prvotní kletby Adamovy mne zbavil. Proto tebe,
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Nejèistší, jako Matku Boí a zároveò pravou Pannu opìváme bez
umlknutí andìlským pozdravem: „Raduj se, Vládkynì, zastánkynì
i záštito a záchrano duší našich!“
Nyní propouštíš

Tropary po Otèenáši
Slouí-li se celé bdìní, pak pøi poehnání chlebù: „Raduj se, Bohorodice
Panno…“ (Tøikrát)
Nekoná-li se však bdìní s následující jitøní, ale jen velká veèerní s litijí,
doporuèuje se zpívat pøi poehnání chlebù tøi tropary takto: tropar nedìlní (z hlasu) a poté „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (Dvakrát)
Není-li bdìní ani litije s poehnáním chlebù, pak tropary dva: tropar nedìlní, »Sláva… I nyní…« Následuje závìreèný (propustný) bohorodièen
panujícího hlasu.
Øadovému svatému se zpívá pøi poveèeøí.

Na liturgii
Blahoslavenství
Tropary po malém vchodu: nedìlní, chrámu, »Sláva« kondak chrámu, »I nyní« a níe uvedený kondak z triodu (podrobnosti a pøípad svátku velkého svìtce viz v postupu na nedìli celníka a farizeje – na str. 5).
Kondak / 6. hlas (stichirový). Zpívá se místo obvyklého nedìlního kondaku.

Uèiteli moudrosti…

¯

Æ

Prokimen (nedìlní 8. hlasu) ( 72,12 a 2):
Sliby èiòte a plòte Hospodinu, y Hospodinu Bohu našemu!
Verš: I bylo v Jerusalemì místo Jeho a pøíbytek Jeho na Siónu!
Apoštol: Øím 13,11– 14,4 (od pol.)
Alleluja (6. hlas) ( 91,2 a 3): 1. verš: Dobré jest chválu vzdávati Hospodinu
a opìvovati jméno tvé, Nejvyšší.
2. verš: Zvìstovati za jitra milost tvoji a pravdu tvoji po celou noc.
Evangelium: Mat 6,14–21
K pøijímání ( 148,1):
Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech.
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Kondak / 6. hlas (stichirový). Zpívá se místo obvyklého nedìlního kondaku.

V syropustní nedìli veèer
Viz velkopostní veèerní.
Podobnì i o kadé velkopostní nedìli veèer.
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Ve støedu veèer prvního
velkopostního týdne
Na liturgii pøedem posvìcených Darù
Pøi ètení kathismy se po kadé „slávì“ ète malá ektenie.

Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 10
Stichira dne (tzv. samohlasná) (opakuje se dvakrát), muèednièen na
tý hlas, dále 3 stichiry z triodu (tzv. podobny) a 4 stichiry svatému
dne z mineje (má-li jen tøi, tak se první dvakrát opakuje).
V nouzi mono místo stichir svatému z mineje vzít 4 kající stichiry dle
hlasu (viz pøíloha k velkopostní veèerní).
Samohlasná stichira dne (zde na 8. hlas — stichirový); dvakrát:

Poté muèednièen:

Je snad nìjaká ctnost, èi je snad nìjaká chlouba, jich by se nedostá-

valo svatým muèedníkùm? Vdy pod meè sklonili šíje své pro tebe,
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jen jsi sklonil nebesa a sestoupil. Prolili krev svou pro
tebe, jen ses cele vydal a umenšil, podobu sluebníka
pøijav. Pokoøili se a k smrti, zchudnutí tvé napodobujíce.
Dle hojné slitovnosti své, Boe, na jejich pøímluvy smiluj
se nad námi.
Dále Josefovo dílo (2. hlas)

Boha vidoucí apoštolé, vás jako záøivé paprsky bleskù vyslal do celého svìta Jeíš jako pravé duchovní slunce, aby
svìtlem vašich kázání zaplašil temnotu klamù a osvítil
ty, kdo byli sveøepì dreni ve tmì nevìdomosti. Jeho
tedy proste, aby seslal i nám osvícení a milost velikou.
Ctnosti se staly pro Eliáše boským vozem. Postem se osvítiv, povznesl se do výšin nebeských. Sna se mu pøipodobnit, duše má poníená,
a posti se od veškeré špatnosti a závisti, utíkej od sporù i poitkáøství
a slastí, abys unikla kruté bolesti ve vìènì trvajícím pekle a volala ke
Kristu: „Pane, sláva tobì!“
Od Theodora (5. hlas)

Svatí apoštolé, nejvroucnìjší pøímluvci svìta a pravoslavných obránci! Vaše smìlost pøed Kristem, Bohem naším, vám dává moc prositi za
nás. Nejuctívanìjší, prosíme vás, abychom blahodárnou dobou postní
úspìšnì prošli a pøijali blahoda jednobytné Trojice. Velicí slavní
kazatelé, pøimlouvejte se za duše naše.
A další stichiry svatému dne z mineje.

»Sláva…« »I nyní…« (Bohorodièen)

ç
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Vchod s kadidlem. (Pokud se však ète pøi slubì liturgie pøedem posvìcených
Darù z evangelia, koná se vchod s evangeliem.) Svìtlo tiché.

1. prokimen (5. hlas) ( 11,8 a 2)

Ty, Hospodine, zachováš nás, y a chrániti budeš nás od pokolení tohoto a
na vìky.
Verš: Zachraò mne, Hospodine, nebo slábne spravedlivý.

1. paremije
Knìz: Velemoudrost!
almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!
almista ète 1. paremiji: Genesis 1,24— 2,3
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2. prokimen (6. hlas) ( 12,4 a 2)

Shlédni a vyslyš mne, y Hospodine, Boe mùj!
Verš: Jak dlouho ještì, Hospodine? Budeš na mne zapomínati a do konce?
(Doplòkový verš: Dokavad a odvraceti budeš tváø svou ode mne?)
Poté knìz bere obìma rukama kadidelnici a svícen a øíká smìrem na
východ: „Velemoudrost! Povznesme se!“ A pak se otáèí k západu,
ehnaje se slovy: „Svìtlo Kristovo osvìcuje všechny!“ (Vìøící se
hluboce klanìjí.)

2. paremije
almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!
almista ète 2. paremiji: Pøísl 2,1—22
Poté knìz: Pokoj tobì! Velemoudrost!
Pak almista zpívá: Vznášej se moje modlitba jako kadilo
pøed tebou… (Prokládáno pøíslušnými verši.)
Na tuto modlitbu všichni poklekají (støídají-li se ve zpìvu levý a pravý chór,
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, poklekají všichni.) Nakonec tøi velké poklony (s modlitbou sv.
Efréma Syrského).
Pokud je svátek nalezení uctívané hlavy sv. Jana Køtitele nebo ètyøiceti
muèedníkù, 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.
Kdy se pøenášejí svaté Dary, všichni lidé jsou hluboce sklonìni (duchovní a mniši s nepokrytými hlavami), jak se náleí pro vzdání úcty
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k Boských Tajinám, je jsou pøinášeny na svatý prestol k pøijímání.
Lidé i pìvci kleèí a klanìjí se s tváøí u zemì pøed Kristem Bohem pøítomném skrze jeho pøedem posvìcené drahocenné Tìlo a Krev. Pøinášení svatých Darù se dìje v mlèení; nikdo nic neøíká ani nezpívá. Po
velkém vchodu konáme s nepokrytou hlavou tøi poklony.
Píše-li se zde (a kdekoliv jinde v triodu postním) o „tøech poklonách“,
jsou tím myšleny velké (tzv. zemní) poklony, vìtšinou doprovázené modlitbou sv. Efréma Syrského (Pane a Vládce ivota mého…), není-li na
tom místì uvedeno jinak.

Ke svatému pøijímání se zpívá:
Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Alleluja (tøikrát).
Poté mono zpívat dle gorazdovské tradice zpìv è. VII.: „Duše má...“ (Viz GS
494/402.)
Po otevøení královských vrátek praví duchovní:

S bázní Boí a u víøe pøistupte!
Vìøící uèiní jednu poklonu. Pak zpívají:

Blahosloviti budu Hospodina kadého èasu; vdycky budi
chvála jeho v ústech mých! Alleluja (tøikrát).
Po pøijímání, kdy knìz zvolá: „Spasi, Boe, lid svùj...“
Vìøící: Chléb nebeský a kalich ivota okuste a vizte, jak
dobrý jest Hospodin. Alleluja (tøikrát).
Knìz ehná kalichem se slovy: „Vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv!“
Vìøící: „Amen. A naplnìna jsou ústa naše…“ (Jako pøi liturgii v nedìli)
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Po ektenii a zaambonové modlitbì: „Budi jméno Hospodinovo…“
(A tøi malé poklony.)
Poté ihned mono èíst 33. alm.
Rozdává se antidor. Konèí se obvyklým propuštìním.
Tak se koná po celou svatou ètyøicátnici, kdy se slouí liturgie pøedem posvìcených Darù.
Nekoná-li se tato liturgie, zpívají se na veèerní stichiry na 6: podoben
z triodu (3) a pak z mineje (3). »Sláva…« »I nyní…« Bohorodièen na hlas
mineje. Na stichovnì: z triodu samohlasen dne (dvakrát) a muèednièen,
který je na „Hospodine, k tobì volám“. »Sláva…« »I nyní…« Bohorodièen
na tý hlas. A obvyklé zakonèení.
V jídelnì je suchá strava (tj. bez oleje). Pije se šáva s medem. Ve ètvrtek èistého
týdne (stejnì jako v èisté pondìlí a úterý) se stolování nekoná. Pøísný pùst trvá
v èistém týdnu a do pátku. Teprve v pátek veèer jdeme do jídelny.

Pátek prvního týdne veèer
Na liturgii pøedem posvìcených Darù
Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 10
Samohlasná stichira tohoto dne (zde na 8. hlas — stichirový) – dvakrát:

ç
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Dále zpíváme i ètyøi muèednièny z oktoichu podle panujícího hlasu.
Dále 4 samohlasny sv. Theodora (2. hlas):

Pojïte, všichni, kdo milujete muèedníky, duchovnì se veselme

a oslavujme. Dnes toti prostírá tajemné stolování muèedník Theodor,
aby potìšil nás, kteøí milujeme duchovní svátky. Povzbuzeni tím zpíváme jemu: „Buï pozdraven, muèedníku nepøemoený, jen jsi rozlámal všechny pøekáky kladené pozemskými tyrany. Buï pozdraven,
jen jsi své tìlo, stvoøené z prachu zemì, odevzdal kvùli Kristu na muèení. Buï pozdraven, jen se zjevuješ v rùzných neštìstích jako udatný
voják nebeského vojska. Proto tì prosíme, ozdobo muèedníkù, aby ses
pøimlouval za duše naše.

Bohem ti darovanou blahoda konat zázraky, muèedníku Theodore,
nabízíš všem, kteøí se k tobì s vírou utíkají. Za to tì chválíme a pravíme: „Zajatce vysvobozuješ, nemocné uzdravuješ, chudé obohacuješ.
Zachraòuješ plavící se, sluebníky zadruješ pøed marným útìkem,
odhaluješ zloèiny lupièù, trpiteli, a vojáky napomínáš, aby se varovali
koøistnictví. Dìtem milosrdnì plníš jejich prosby, stáváš se ohnivým
obráncem tìch, kteøí uctívají tvou posvátnou památku. Trpiteli svatý,
vypros u Krista i nám, opìvujícím muèednictví tvé, milost velikou.“

Nejskvìlejším darem Boím ses ukázal, muèedníku Theodore, nebo

i po své smrti vyplòuješ stejnì jako za ivota svého prosby tìch, kteøí
se k tobì utíkají. Kdy byl unesen syn jakési vdovy a vojskem jinovìrcù
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byl vzat do zajetí, ena ta pøišla za tebou a slzami chrám tvùj rosila,
naèe ty jako milostivý jezdec na bílém koni, vrátil jsi jí dítì její. Ani
poté jsi neustal èinit s ním zázraky. Pros tedy Krista Boha za spásu
duší našich.

Uctíváme tì, tøikrát blahoslavený

Theodore, jen se jmenuješ podle
Boího daru! Vdy stal ses nezhasínající pochodní svìtla Boího a svým
utrpením jsi osvítil všechno tvorstvo.
Ukázalo se, e dokonce pøemáháš
plameny, kdy jsi oheò uhasil a hlavu
lstivého hada rozdrtil. V utrpení
tvém se proto Kristus sklonil k tobì
a korunoval svatou hlavu tvou. Velkomuèedníku, trpiteli, maje smìlost
pøed Bohem, vroucnì jej pros za duše
naše!
»Sláva…« (6. hlas)

Nepøítel pouil sobì podobného od-

padlíka a tyrana jako svùj nástroj,
aby uskuteènil svùj hrozný úmysl
a nechal poskvrnit potraviny na trišti pokropením krví neèistých pohanských obìtí. Tím hodlal skrze tyto pokrmy poskvrnit zboný lid,
který se právì oèišoval pùstem. Leè ty jsi vychytralý plán jeho pøekazil moudrou radou. Ve spánku ses zjevil tehdejšímu archijereji a odkryl mu, co se skrývá v hlubinách mysli nepøítele, a odhalil jsi tím
zvrácené pikle jeho. Hle, my ti pøinášíme obì díkù a konajíce kadoroèní vzpomínání tehdejšího zázraku, vyprávíme o záchranì, kterou
jsi ukázal. Prosíme, Theodore, abys nás pøímluvami svými u Boha i v
budoucnu zachoval nezasaenými úklady od zlého.
»I nyní…«
První bohorodièen panujícího hlasu z oktoichu (tj. dogmatik pøedešlé nedìle)
Vchod s kadidlem (bez evangelia).
Svìtlo tiché.
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1. prokimen (5. hlas) ( 19,2)

Vyslyší tì Hospodin y v den tísnì.
Verš: Zaštíti tì jméno Boha Jákobova.

1. paremije
Knìz: Velemoudrost!
almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!
almista ète: Gen 2,20— 3,20

2. prokimen (6. hlas) ( 20,14 a 2)

Povstaò, Hospodine, ve své moci, y zpìvem budeme oslavovat sílu tvou!
Verš: Hospodine, z moci tvé radovati se bude král!
(Verš: O ivot tì prosil, a ty jsi mu jej daroval, trvající na vìky vìkùv!)
Knìz: Velemoudrost! Povznesme se! Svìtlo Kristovo osvìcuje všechny!

2. paremije
almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!
almista ète 2. paremiji: Pøísl 3,19—34
Poté knìz: Pokoj tobì! Velemoudrost!
Nech vznáší se modlitba moje…

38

Triod postní. Pátek prvního týdne veèer

A dále pokraèuje postup liturgie pøedem posvìcených Darù.
Po zaambonové modlitbì následuje prosebný kánon ke sv. Theodoru.
Nad pøipraveným kolivem se ète 142. alm:

Hospodine, vyslyš modlitbu mou, pro pravdu svou
pozoruj prosby mé. Vyslyš mne pro spravedlnost
svou. A nevcházej v soud se sluebníkem svým,
nebo není spravedliv pøed tebou niádný z ivých.
Nebo stíhá nepøítel duši mou, poníil a k zemi
ivot mùj; vsadil mne do temnoty, jako jsou ti, kteøí
od vìkù zemøeli. Sklíèen je ve mnì duch mùj a neklidné je ve mnì srdce moje. Vzpomínám na dny
dávné, uèím se ze všech skutkù tvých, v dílech rukou tvých nalézám pouèení. Vztahuji k tobì v modlitbì ruce své, duše má ízní po tobì jako vyprahlá
zemì. Rychle mi popøej sluchu, Hospodine, nebo
duch mùj prchá. Neodvracej tváøe své ode mne, jinak budu podoben tìm, kteøí do hrobu klesli. Dej, a uslyším z jitra o milosti tvé, nebo v tebe doufám. Uka mi cestu, Hospodine, po které mám
kráèet, nebo k tobì se povznáším v duši své. Zapuï ode mne nepøátele
mé, nebo k tobì se utíkám. Nauè mne plnit vùli tvou, nebo Bùh mùj jsi
ty. Duch tvùj dobrý povede mne do zemì spravedlnosti. Pro jméno své,
Hospodine, ivot mi daruješ ve spravedlnosti své, vyvedeš ze souení duši
mou. A v milosti své vyhladíš nepøátele mé a znièíš všechny, kdo mne
utlaèují, nebo jsem sluebník tvùj.
Poté knìz: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám, poehnaný, jen se

béøe ve jménu Pánì.

Vìøící opakují (4. hlas) — viz na stránce dole.
Knìz: Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý a na vìky milosrdenství jeho.
Lid: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám…
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Knìz: Kol dokola obklíèili mne, a ve jménu Pánì jsem se jim postavil.
Lid: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám…
Knìz: Neumøu, ale iv budu a hlásati budu skutky Hospodinovy.
Lid: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám…
Knìz: Kámen od stavitelù zavrený, ten stal hlavou úhelnou. Od Boha byl

a jest slavný v oèích našich.
Lid: Bùh jest Hospodin a zjevil se nám…
Tropar velkomuèedníka Theodora Tyrona (2. hlas):
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»Sláva…« (Opakuje se znovu tropar)
»I nyní…« (Bohorodièen – nedìlní veèerní propustný z 2. hlasu v oktoichu)

Rozum pøevyšující a nesmírnì slavná jsou tajemství tvá, Bohorodice.
Zapeèetìna èistotou a panenství zachovávajíc, stala ses skuteènou
matkou, je porodila pravého Boha. Toho pros za spásu duší našich!
alm 50./51. (Smiluj se nade mnou, Boe…)
Kánon (8. hlas)
Dílo ct. Jana Damašského
(Akrostich: Opìvuji tebe, jen jsi stejného jména jako Boí dar.)
Píseò 1.
Irmos: Vodou jako po souši prošel a egyptské otroctví opustiv, Izrael zvolal:

„Vysvoboditeli Bohu našemu zpívejme!“

Poznali jsme tì, Theodore, jako horlivce pro Boha, a jsouce duší i tì-

lem uchváceni láskou k tobì, vìnujeme ti slova naší chvály.
Rozkazem Bohu odporným se naøizovalo, aby lidé ertvy pøinášeli
modlám a nikoliv Bohu ivému. Nechal ses pøedvést, muèedníku, ne
však abys vykonal tu obì, kterou po tobì poadovali, ale aby sám ses
jako obì Bohu pøinesl.
»Sláva…«

Svým milováním Boha ses spoluukøioval s Kristem, Jednorozeným
Synem Boím, muèedníku Theodore, a tím jsi narukoval do vojska
Boha Nejvyššího a neomylnì dosáhl poct vrcholných.
»I nyní…« (Bohorodièen)

Vojska andìlù a sbory smrtelníkù neustále chválí tebe, Matku, je
manelství nepoznala, nebo jsi nosila v náruèí Stvoøitele jejich jako
Dítì své.
Píseò 3.
Irmos: Ty jsi opora tìch, kteøí se k tobì utíkají, Hospodine, ty jsi svìtlo zá-

øící zatemnìlým a tebe opìvuje duch mùj.

Pøináším zpìv ústy svými a prosím celou svou ztrápenou duší: Projev
nad ní soucit, muèedníku Theodore!
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Pokoøil jsi tìlo své, slavný muèedníku, pod svrchovanou vládu duchovní mysli a obojím jsi slouil Stvoøiteli.
»Sláva…«

ertvy neèisté falešným bohùm odmítl jsi pøinést, a proto jsi na soudu
pøedstoupil pøed tyrana a pøednesl tam zboné uèení o Kristu Králi.
»I nyní…« (Bohorodièen)

Tebe získali všichni køesané navdy za své útoèištì a hradbu! Tebe,
Panno mue nepoznavší, oslavujeme neumlkajíce.
Píseò 4.
Irmos: Uslyšel jsem, Hospodine, o tajemství prozøetelnosti tvé, pochopil

jsem skutky tvé a proslavil tvé Boství.

Boská tajemství jsi okusil v mysli své, muèedníku Theodore, vyznávaje nade vše vznešené Evangelium Boího narození.

Pohané, kteøí svým neèistým vášním slouili, povaovali i boství za
vášnivé. Ty jsi je usvìdèil z klamu, trpiteli Theodore, nebo jsi osvícen
byl Duchem Svatým.
»Sláva…«

Prosíme tebe, blahoslavený Theodore, aby ses pøímluvou svou stal vysvoboditelem nás, kteøí tì opìvujeme, od rozlièných neštìstí i vášní.
»I nyní…« (Bohorodièen)

Ty jsi zemì, urodivší bez osévání klas oivující, jen dává svìtu ivot
vìèný. Zachraò, Bohorodice, ty, kteøí opìvují tebe.
Píseò 5.
Irmos: Z jitra volám k tobì, Hospodine: „Spasi nás, nebo ty jsi Bùh náš

a mimo tebe jiného boha neznáme!“

„Milujte Boha, jen si zamiloval nás,“ volal jsi, muèedníku Theodore,
k muèedníkùm trpícím spolu s tebou.
Se srdcem planoucím horlivostí spálil jsi v ohni pohanskou bohyni, je
si livì pøisvojila takové jméno, i s obìtištìm jejím.
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»Sláva…«

Nepøemoitelnou mocí svou, trpiteli Theodore, zniè smìlost barbarù
a vášnì mé.

»I nyní…« (Bohorodièen)

Tebe, Bohorodice, opìvujeme jako Pannu i poté, co jsi porodila. Nebo
rodila jsi svìtu tìlesnì Boha Slovo.
Píseò 6.
Irmos: Smiluj se nade mnou, Spasiteli, nebo nesèetné jsou nepravosti mé.

Vyveï mne z hlubiny špatností mých, prosím tebe. K tobì volám, vyslyš
mne, Boe spasení mého!

Jak slabá a nemohoucí je nadutost daremných bohù pohanských!
Zpupné je vzpínání jejich! Vdy k ochranì své potøebovali lidi
a poraeni byli pevnou vytrvalostí neklamných svìdkù pravého Boha
hlásajících pravdu. (Dvakrát)
»Sláva…«

Posílil ses mocí Boí, blaený Theodore, slávo muèedníkù, a na muèení od bezboníkù jsi hledìl jako na dìtské šípy, nebo jsi pøedvidìl vìènost budoucí blaenosti.
»I nyní…« (Bohorodièen)

Pøímluvami tvými, èistá rodièko Boí, nech zbaveni jsme tìkých

prohøešení našich. Aby se nám dostalo Boského osvícení od Syna
Boího, jen se nevypravitelnì vtìlil z tebe, Pøeèistá.
Teï – po 6. písni kánonu – následuje kondak.
Kondak velkomuèedníka Theodora Tyrona (8. hlas — stichirový)

ç
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Píseò 7.
Irmos: idovští mládenci v Babylonì kdysi vírou v Trojici pøemohli plame-

ny pece, zpívajíce: „Blahosloven jsi, Boe otcù našich!“

Pøetrpìl jsi na tìle svém rány, je ti uštìdøili kvùli Slovu Boímu,
Jeíši Kristu, který tìlesnì pøetrpìl rány kvùli nám. K nìmu jsi, muèedníku Theodore, vdìènì s radostí volal: „Poehnaný jsi, Boe otcù
našich!“
Jako byl Spasitel dle své vùle do hrobu poloen a zapeèetìn v nìm byl
tento Vykupitel všech, tak ses ty, muèedníku Theodore, usídlil v aláøi
zámkem zapeèetìném, zvolav: „Poehnaný jsi, Boe otcù našich!“

Umrtvil jsi v sobì vášnì tìlesné a vùlí svou je zapudil. Sytil ses nikoliv

pokrmy, muèedníku, ale láskou Boí, zpívaje: „Poehnaný jsi, Boe
otcù našich!“
»Sláva…«

Jako kdysi mládencùm v peci ohnivé, zjevil se ti ve vìzení Syn Boí,

Jeden z nepomíjející Trojice. Povzbudil tì, trpiteli, jen jsi pìl:
„Poehnaný jsi, Boe otcù našich!“
»I nyní…« (Bohorodièen)

Spásu naši rozhodl ses uchystat, Spasiteli, a tak ses usídlil v lùnì

Panny, kterou jsi uèinil Ochránkyní svìta. Poehnaný jsi, Boe otcù
našich!
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Píseò 8.
Irmos: Sedminásobnì rozpálil výheò pro ctitele Boí vládce chaldejský ve

zbìsilosti své. Avšak spatøiv je zachránìné mocí Nejvyššího, zvolal o Stvoøiteli a Vysvoboditeli: „Dítka, dobroøeète! Knìí, opìvujte! A lidé, vyvyšujte Hospodina po všechny vìky!“

Vládce bezboníkù, zatemnìn na rozumu, hanìl bezbonì tebe, bohabojného, výsmìchem tvé víøe v Krista: „Proè jsi, blázne, marnì sloil nadìji
na èlovìka násilnì zahubeného?“ Ty jsi však zvolal: „Dítka, dobroøeète!
Knìí, opìvujte! A lidé, vyvyšujte Hospodina po všechny vìky!“
Rozumnì a moudøe jsi naloil

s høivnou blahodati Bohem darovanou tobì, Theodore, odvìtiv
tyranu na jeho bezboný výrok
o Ukøiovaném: „Jeho pohanìní
chci dosáhnout já i všichni, kteøí
zpívají: »Dítka, dobroøeète! Knìí, opìvujte! A lidé, vyvyšujte
Hospodina po všechny vìky!«“
»Sláva…«

Jako mladík jsi bojoval, smìle

usvìdèiv tyrana, kdy jsi k nìmu zvolal: „Co blázníš? Proè pøikazuješ, abychom livì slouili
tvorùm a odvrátili se od Stvoøitele? Já však zpívám: »Dítka,
dobroøeète! Knìí, opìvujte! A lidé, vyvyšujte Hospodina po
všechny vìky!«“
»I nyní…« (Bohorodièen)

Tìlesnými obrazy i rùznými podobenstvími, symbolickými a obrazný-

mi výroky pøedzvìstovali bohohlasní proroci tvé nadpøirozené a zázraèné zrození Spasitele, ó Panno, a proto radostnì a zbonì chválíme
tebe a Krista vyvyšujeme po všechny vìky.
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Píseò 9.
Irmos: Velebíme tì, manelství nepoznavší Matku Boha nejvyššího. Vele-

bíme tì, je zpùsobem pøevyšujícím rozum stala ses prostøednicí vtìlení
pøedvìèného Slova a porodila jsi pravého Boha. Tebe, vyšší ne pøeèisté
mocnosti nebeské, velebíme neumlkajícím slavoslovím.

Podstatou muèednictví tvého, trpiteli Theodore, byla touha po Bohu.
Proto tìlo tvé prošlo ohnìm hmotným, skrze nìj v radosti odešel jsi
k Ohni Boskému, Theodore, sluebníku Boí.

Nejuctívanìjší muèedníku, byl jsi spalován ohnìm, leè nebyl jsi

seehnut. Ty jsi toti seehl klam a pøed Bohem jsi ivý stanul, a v
Nìm se jako muèedník veselíš, trpiteli Thedore, sluebníku Boí.
»Sláva…«

Tebe, jediného Krista, jednoho z Trojice, poznáváme ve dvou dokonalých pøirozenostech. Na pøímluvy trpitele Theodora, spasi tento lid
svùj, jej dobyl sis drahocennou krví svou.
»I nyní…« (Bohorodièen)

Tebe, nosící v náruèi neviditelného Boha, jen je opìvován na nebesích všemi vojsky beztìlesných, velebíme, nebo skrze tebe se nám za
kadých okolností dostává záchrany.
Irmos: Velebíme tì, manelství nepoznavší Matku Boha nejvyššího. Vele-

bíme tì, je zpùsobem pøevyšujícím rozum stala ses prostøednicí vtìlení
pøedvìèného Slova a porodila jsi pravého Boha. Tebe, vyšší ne pøeèisté
mocnosti nebeské, velebíme neumlkajícím slavoslovím.
A hned poté: trisagion (a po Otèenáš).
Pak tropar svatého: „Hle, dílo veliké víry…“ (Viz str. 39)
»Sláva…« A kondak: „Víru Kristovu v srdce své pøijav…“ (Viz str. 42)
»I nyní…« Bohorodièen (hlas tý):

Jako zastánkyni a mocnou orodovnici, jsme tì získali, Nejèistší Pan-

no, my, kteøí jsme se prohøešili. Vdy nám udìluješ svou vroucí pomoc, Matko Boí, Marie, Záchrano køesanù. Proèe nepøestávej
prositi Spasitele za nás, aby daroval nám odpuštìní høíchù.

46

Triod postní. Pátek prvního týdne veèer

Poehnání koliva
Po okuøování následuje modlitba nad kolivem:
Knìz: K Hospodinu modleme se!

H

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

ospodine, jen jsi slovem svým vše uèinil a pøikázal jsi
zemi, aby vydala rozlièné plody k oblaení a jídlu pro èlovìka! Tøem mládencùm a Danielovi v Babylonu, kde se ivili
stravou ze semen plodin, jsi dal, aby záøili krásou a pøekypovali silou nad jiné, kteøí hodovali královské lahùdky. Ty sám,
nejdobrotivìjší Králi, poehnej i semínka tato s rùzným ovocem a posvì ty, kteøí z nich okusí. Nebo pøedloeno bylo toto
sluebníky tvými ke slávì tvé a na poèest svatého Theodora i
na památku všech, kteøí ve zboné víøe skonali. Udìl tìm,
kteøí pøipravili èi ozdobili tento pokrm, i ostatním konajícím
památku tuto, vše, oè prosí ke spáse, Blahý, a sladké poívání
vìèných tvých blah — na pøímluvy pøeèisté Vládkynì naší,
Bohorodice a vdycky Panny Marie, svatého Theodora, jeho
památku slavíme, i všech svatých svých. Nebo ty ehnáš
a posvìcuješ veškerenstvo, Boe náš, a tobì slávu vzdáváme,
bezpoèáteènému Otci s jednorozeným Synem tvým a pøesvatým, blahým a oivujícím Duchem tvým, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
Následuje: „Budi jméno Hospodinovo…“ a „Blahosloviti budu Hospodina
kadého èasu…“ (alm 33.) Pak se rozdává antidor. Konèí se propuštìním.
Muèednièny podle hlasù jsou v èeštinì uvedeny jako pøíloha k postupu velkopostní veèerní (viz kníku „Velkopostní veèerní – stichiry z triodu postního“).
Pøídomek „Tyron“ znamená mladý voják, novobranec apod.
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Vìzte, e o všech pátcích svaté velké ètyøicátnice se na veèerní a poveèeøí nekonají (velké) poklony, kromì tìch, které jsou pøedepsány na liturgii pøedem posvìcených Darù (tj. tøi poklony po „Nech vznáší se modlitba moje…“, tøi poklony po vchodu
se svatými Dary).
Velké poveèeøí s kánony za zesnulé panujícího hlasu se zpívá v kryptì. Kánon této soboty a nedìle z mineje zpíváme v èase, který urèí pøedstavený (obvykle jeden na poveèeøí v pátek, druhý na poveèeøí v nedìli). Tak tomu je po všechny pátky velkopostní.
Pokud na nìjakou sobotu èi nedìli velkopostní pøipadne svátek svìtce, který má vlastní slubu v mineji, pak se – podle poehnání pøedstaveného – zpívá tato sluba na poveèeøí.
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V sobotu prvního týdne
na liturgii
Po malém vchodu tropar a kondak sv. Theodoru Tyronovi
Tropar velkomuèedníka Theodora Tyrona (2. hlas):

ç

Kondak velkomuèedníka Theodora Tyrona (8. hlas — stichirový):

ç

Prokimen (7. hlas) ( 63,11 a 2):

ç
Spravedlivý veseliti se bude v Hospodinu, y nadìji svoji skládá na nìho.
Verš: Slyš, Boe, hlas mùj, kdy prosím tebe.

Triod postní. V sobotu prvního týdne na liturgii

Apoštol øadový a muèedníku: id 1,1—12 a 2. Tim 2,1—10
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Alleluja (4. hlas) ( 91,13 a 14):
1. verš: Spravedlivý jako palma rozkvete, vyroste jako cedr libánský.
2. verš: Zasazeni v domì Hospodinovì, v nádvoøích Boha našeho
rozkvetou.
Evangelium øadové a muèedníku: Mar 2,23— 3,5 a Jan 15,17— 16,2
Ke svatému pøijímání ( 111,6—7):
V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát.

1. nedìle velkopostní
Slavnost vítìzství pravoslaví
V sobotu na velké veèerní
Blaený mu (resp. 1. kathisma)

Na »Hospodine, k tobì volám« — stichiry na 10
Dle panujícího hlasu z oktoichu zpíváme: 3 stichiry nedìlní, 3 Anatoliovy.
Pak 4 následující stichiry z triodu (podobny):
6. hlas

Ó nepostiitelný Pane, pøed jitøenkou bezpoèáteènì vzešlé svìtlo
z nehmotné a beztìlesné náruèe Toho, kdo tì rodí! Tvým Duchem inspirovaní proroci pøedzvìstovali, e se staneš Dítìtem, kdy vtìlíš se
z té, je manelství nepoznala, a e se spojíš s lidmi a budeš viditelný
pro ty, kteøí ijí na zemi. Proèe, jako Milosrdný, uèiò hodnými osvícení svého ty, kteøí opìvují nevýslovné a uctívané vzkøíšení tvé.
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Bohohlasní proroci pøedpovìdìli tì svým slovem a uctili tì i svými

skutky, proèe jako ovoce sklidili ivot nekoneèný. Vdy nesnesli
slouit stvoøení místo tobì, Stvoøiteli. V duchu tvého Evangelia se odvrátili od celého svìta, Vládce, a napodobili svým ivotem utrpení tvé,
je prorokovali. Na jejich pøímluvy uèiò nás hodnými bez pokleskù
projít velkopostním zápasištìm zdrenlivosti, jediný mnohomilostivý.

Boská pøirozenost tvá je nezobrazitelná, Vládce, jen ses v posledních èasech vtìlil a rozhodl ses státi se zobrazitelným. Vdy pøijetím
tìla jsi nabyl všech jeho vlastností. Proèe kreslíme obraz tvé podoby,
a zbonì jej líbajíce, povznášíme se k lásce tvé. Následujíce takto apoštolské a svaté podání, èerpáme z tvého obrazu blahoda uzdravení.
Jako pøevzácnou skvoucí ozdobu pøijala Církev Kristova slavné obno-

vení uctívání svatých ikon Krista Spasitele, Matky Boí i všech svatých. Pro svého Boského enicha se Církev skvìje a zdobí blahodatí;
pluky heretikù zavrhuje a vyhání ze svého spoleèenství. Raduje se,
oslavujíc lidumilného Boha, jen pro ni muka na Køíi dobrovolnì
pøetrpìl.
»Sláva…« (2. hlas)

Zazáøila blahoda pravdy, nebo to, co bylo kdysi jako stínohrou

pøedobrazeno, nyní se jasnì naplnilo. Hle, Církev se odìla obrazem
Kristova vtìlení jako šatem nejkrásnìjším, jak to bylo u pøed vìky
zpodobeno uspoøádáním dávné svatynì, stánku svìdectví. A zachovává pravoslavnou víru v ikony, abychom se obrazu Toho, jeho uctíváme, dreli a nebyli nikým oklamáni. A se oblekou v hanbu ti, je takto
nevìøí, kdeto my se odíváme slávou, kterou je podoba vtìleného Pána.
Jeho zobrazení je hodno zboné úcty, nikoliv však takového klanìní,
je náleí jedinì samotnému Bohu. Jeho obraz tedy líbejme, vìrní, pìjíce: „Spasi, Boe, lid svùj a poehnej dìdictví svému!“
»I nyní…«
První bohorodièen nastupujícího hlasu (tj. dogmatik z oktoichu dle hlasu)
Vchod.
Svìtlo tiché.
Prokimen nedìlní: Hospodin kraluje…
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Na litiji
Stichira chrámu

»Sláva…« (2. hlas)

Radujte se, uctívaní proroci, kteøí

jste Zákon Hospodinùv krásnì ustanovili a pro svou víru stali se sloupy
pevnými a neotøesitelnými. Ukázali
jste se nám jako prostøedníci Nové
smlouvy Kristovy. Usídlivše se na
nebesích, uprošujte ho, aby uklidnil
svìt a spasil duše naše.
»I nyní…« (Hlas tý) Bohorodièen

Všechnu nadìji svou v tebe skládám, Matko Boí, ochraòuj mne pod
krovem svým.
Stichiry na stichovnì
Z oktoichu

»Sláva…« (2. hlas)

Od bezbonosti ke zbonosti se obrame a svìtlem poznání pravdy se
osvìme. Zatleskejme rukama, jak nás alm vybízí, a vdìènou chválu
Bohu pøinesme. S úctou se pokloòme posvátným obrazùm Krista, Pøeèisté Panny i všech svatých, nakresleným na stìnách, deskách i posvátných nádobách. Zavrhnìme bezbonost a uèení špatnì vìøících*.
[Vdy úcta vzdávaná obrazu se vztahuje k tomu, kdo je vzorem, jak
uèí sv. Basil.] Modlíme se k tobì, Kriste Boe náš, abys na pøímluvy
pøeèisté Matky své a všech svatých daroval nám milost velikou.
[*= V csl. textu: „zloèéstnuju zloslávnych vìru“.]

»I nyní…«
Bohorodièen dle hlasu z oktoichu
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Tropary po Otèenáši
Slouí-li se celé bdìní, pak pøi poehnání chlebù: „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (Dvakrát) Poté tropar ikonì (1. hlas):

Pøeèistému obrazu tvému klaníme se…

¯ ý

Nekoná-li se však bdìní s následující jitøní, ale jen velká veèerní s litijí,
doporuèuje se zpívat pøi poehnání chlebù tøi tropary takto: tropar nedìlní (z hlasu), pak „Pøeèistému obrazu tvému klaníme se…“ a poté „Raduj se, Bohorodice Panno…“ (Kadý tropar jednou)
Není-li bdìní ani litije s poehnáním chlebù, pak tropary tøi: tropar nedìlní (z hlasu), »Sláva…« „Pøeèistému obrazu tvému klaníme se…“
»I nyní…« Poté závìreèný (propustný) bohorodièen z oktoichu dle hlasu
„Slávy“ (Gabriel ti zvìstoval…)

Na liturgii
Blahoslavenství
Po malém vchodu (nezpívají se tropary svìtci chrámu ani svatým
dne, pokud však nemá svátek velký svatý): tropar nedìlní dle hlasu
a poté:
Tropar ikonì / 1. hlas

Pøeèistému obrazu tvému klaníme se…

¯ ý

»Sláva… I nyní…« Kondak ikonì / 2. hlas (notace 1. hlas — stichirový)

Nezpodobitelné Slovo Otcovo…

¯ ý
Prokimen svatým Otcùm (4. hlas, píseò Otcù; nedìlní prokimen není):
ý
Blahosloven jsi, Hospodine, Boe Otcù našich; y chváleno a slaveno jest
jméno tvoje na vìky!
Verš: Nebo spravedlivý jsi ve všem, co jsi s námi uèinil.
Apoštol: id 11,24—26; 32— 12,2
Alleluja ( 98,6) (4. hlas) (nedìlní verše na alleluja se neberou):
1. verš: Mojíš i Áron mezi knìími jeho a Samuel uprostøed vzývajících
jméno jeho.
2. verš: Volávali k Hospodinu, a on je vdy vyslyšel.
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Tropar ikonì / 1. hlas

ç

Kondak ikonì / notace 1. hlas — stichirový

ç

Prokimen svatým Otcùm (4. hlas, píseò Otcù)

ç
Evangelium: Jan 1,43—51
Ke svatému pøijímání ( 148,1; 32,1):
Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech.
Další: Plesejte, spravedliví, Hospodinu, náleí lidem upøímným, aby jej
chválili.
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Pobonost
Oslavujeme tì, Boe; oslavujeme tebe a vzýváme jméno tvé. Vyprávìt budu
o všech divech tvých. Pravíš: „V èas, který sám urèím, soudit budu podle spravedlnosti. Rozplyne se Zemì a všichni, kdo na ní ijí; vdy já jsem upevnil sloupy
její.“ A tak jsem øekl provinilcùm: „Zanechte nepravostí!“ A høíšníkùm: „Nepozdvihujte roh svùj! Nepozvedejte své rohy do výše a neøíkejte o Bohu, co není
spravedlivé!“ Nebo nepøijde soud od východu ani od západu ani z pouštních hor,
jeto Soudcem je Bùh – jednoho pokoøí, leè druhého povýší. Drí toti Hospodin
v ruce kalich s vínem neøedìným; èíši naplnìnou vínem pøespøíliš koøenìným
a sklání ji, napájeje z ní tu jednoho, pak zase druhého. Avšak zákalu a síly ve
vínì neubývá – budou je pít všichni høíšníci zemì. Já pak radovati se budu na
vìky, opìvovati budu Boha Jákobova. Hospodin ještì pravil: „A všechny rohy
høíšníkù zuráím, aby pozvedl se roh spravedlivého.“ (alm 74.)
Prokimen (4. hlas) ( 91,14; 32,1):
Zasazeni v domì Hospodinovì, y v nádvoøích Boha našeho rozkvetou.
Verš: Plesejte, spravedliví, Hospodinu, náleí lidem upøímným, aby jej chválili.
Apoštol: Øím 16,17—20 (Verše na alleluja se nezpívají.)
Evangelium: Mat 18,10—18
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