
Panychida
Zádušní bohoslu�ba



Pøedmluva k aktualizovanému znìní a uspoøádání èeské pa-
nychidy. Sestaveno pro slu�bu v rozsahu dle tradièní pravoslavné
pøedlohy. Tato redakce pøekladu a postupu zádušního obøadu vy-
chází jednak ze zkráceného èeského obøadu panychidy uvedeném
v tzv. Gorazdovì sborníku, a dále z obvyklého církevnì-slovan-
ského znìní, dle nìj� byla tato èeská redakce rozšíøena.

Panychidy, které se konají o urèených zádušních sobo-
tách a v ostatních kalendáøem stanovených dnech památ-
ky zesnulých, by se mìly konat v plném zde uvedeném znìní.

Panychidy soukromé se mohou konat zkrácenì:
•  zaèíná se na str. 6;
•  poté se vynechává 17. kathisma (celá) i s malými ekteniemi,
které jsou v kathismì (str. 7—11);
•  místo kathismy se hned zpívají tropary (str. 12);
•  následuje malá ektenie (str. 8);
•  pak následující sedálen (str. 16);
•  vynechává  se �alm 50./51. (str. 17);
•  kánon (od str. 17) se bere celý; v pøípadì potøeby se však z ká-
nonu bere jen 6. píseò s irmosem i pøípìvy, malou ektenií a kon-
dakem (str. 22—24);
•  9. píseò kánonu se mù�e, je-li potøeba, vynechat, zpívá se hned
katavasie (str. 27);
•  po ní se hned zpívají tropary (str. 28);
•  ektenie vroucí, a pak vše a� do konce (str. 28—31).

Místo zkrácené panychidy lze konat ještì kratší litiji za zes-
nulé. Po zaambonové modlitbì: trisagion a� po Otèenáš. Po ohla-
su knìze následují tropary „S duchy zemøelých spravedlivých“,
poté ektenie vroucí (zádušní) a modlitba knìze „Bo�e duchù i vše-
likého tìla…“ s ohlasem knìze „Nebo� ty jsi vzkøíšení…“ (Mù�e
následovat po�ehnání koliva, viz modlitbu na str. 32) Pokraèuje
se v liturgii: „Budi� jméno Hospodinovo…“ atd. • Pokud je veèer,
pak po veèerní knìz zaèíná: „Blahoslaven Bùh náš“, následující je
stejné jako pøi liturgii; po ohlasu „Nebo� ty jsi vzkøíšení“, vìøící
zpívají „Amen,“ a dále „Tebe nad cherubíny ctìnìjší“, „Hospodi,
pomiluj“ (tøikrát), „po�ehnej“. Následuje propuštìní.

Znìní pøekladu z církevní slovanštiny a postup jsou upraveny
podle místní èeské tradice. Navazuje na starší znìní a postup, jak
jsou uvedeny v tzv. Gorazdovì sborníku. Pùvodní pøeklad a uspo-
øádání byly revidovány, rozšíøeny a jazykovì místy jemnì moder-
nizovány. Pøihlédnuto bylo k potøebám místní liturgické praxe.

Nìkteré ji� ustálené termíny a slovní obraty, které byly pøevzaty do èeského liturgického lexika sv. vladykou Go-
razdem, však byly ponechány dle døívìjších vydání (napø. „upokoj“). Nahrazeny ovšem byly takové pojmy jako napø.
„pokojištì“, stesk (má být: sténání, náøek), èi nedostatky v pochopení pøedlohy napø. „bouøe plíseò setøi“.)



Panychida
Postup panychidy s notací

Knìz v epitrachilu (pøípadnì ve felonu) svìtlé barvy vychází z oltáøe
k místu slu�by panychidy. Pøed ním se nese svíce. Pøichází ke stolku
s kolivem (nebo k panychidnímu stolku se svícemi). Vìøící mohou
dr�et zapálené tenké svíèky. Slou�í-li víc knì�í, støídají se pøi ma-
lých ekteniích. Knìz vezme kadidelnici s dýmajícím kadidlem.

Diákon: Po�ehnej, vladyko.
Knìz s kadidlem: Blahosloven Bùh náš, v�dycky, nyní i pøíštì,
a� na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Okuøuje s diákonem kolem stolku s kolivem (nebo kolem stolku se
svícemi). Diákon nese svíci a staví se naproti okuøujícímu knìzi.

Mù�e následovat „zaèátek obvyklý“: trisagion a� po Otèenáš.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Dvanáctkrát)

»Sláva…« »I nyní…« Amen. Pojïte, pokloòme se Králi…

�alm 90./91.

Kdo s pomocí Nejvyššího �ije, pod ochranou Boha nebeské-
ho pøebývá. Pravím Hospodinu: Tys zastánce mùj a útoèiš-
tì mé, Bùh mùj, v nìho� doufám. Nebo� On tì vysvobodí ze
sítí lovcù a od úmyslù útoèníkù. Ramenem svým zaštítí tì,
pod Jeho køídly budeš v bezpeèí. Jako štít tì bude chránit
pravda Jeho. Nebudeš se bát hrùzy noèní ani støely létající
ve dne, rány dopadající v noci, nemoci i bìsa poledního.
Padne jich po boku tvém tisíc, deset tisíc po tvé pravici,



k tobì se však ta zhouba nepøiblí�í. Jenom oèima svýma to
spatøíš a odplatu høíšníkù uvidíš. Proto�e jsi pravil: „Tys,
Hospodine, nadìje má,“ a Nejvyššího jsi uèinil útoèištìm
svým, nepøihodí se ti nic zlého, ani se nepøiblí�í rána k pøí-
bytku tvému. Nebo� andìlùm svým pøikázal o tobì, aby tì
ochraòovali na všech cestách tvých. Na ruce tì vezmou, aby
sis neporanil o kámen nohu svou. Po zmiji a baziliškovi šla-
pat budeš, pøemù�eš lva i draka. Dí Bùh: »Proto�e ve mne
doufal, tedy vysvobodím a ochráním ho, nebo� zná jméno
mé. Vzývati mne bude a vyslyším ho, pøi nìm jsem
v sou�ení, vysvobodím a oslavím ho. Dlouhým vìkem ho
nasytím a uká�i mu spasení své.«

»Sláva…« »I nyní…«

Alleluja, alleluja, alleluja, sláva tobì, Bo�e. (Tøikrát)

Velká ektenie (zádušní)

Diákon si vezme od knìze kadidlo a okuøuje pøed stolkem s kolivem
pøi ka�dé ektenii. Nyní i pøi ka�dé další ektenii platí, �e v prùbìhu
ètení velkého mno�ství jmen mohou vìøící potichu zpívat na zádušní
nápìv „Hospodi, pomiluj.“

Diákon: V pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

(Opakují po ka�dé prosbì; na obvyklý nápìv)

Diákon: Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu modle-
me se.

Za odpuštìní høíchù, v blahé pamìti zesnulých k Hospodinu
modleme se.

Za pokoj, klid a bla�enou památku pro vìèné pamìti hodné
slu�ebníky Bo�í (jména) k Hospodinu modleme se.

Za odpuštìní všelikých høíchù jejich, úmyslných i neúmyslných
k Hospodinu modleme se.
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Aby pøedstoupivše pøed strašný trùn Bo�í slávy, nebyli odsouze-
ni, k Hospodinu modleme se.

Za plaèící a neš�astné, Kristovu útìchu oèekávající k Hospodinu
modleme se.

Aby vzdáleni byli od všeliké bolesti, zármutku, sténání a uvede-
ni byli tam, kde záøí svìtlo tváøe Bo�í, k Hospodinu modleme se.

Aby Hospodin Bùh náš umístil duše jejich v místì svìtla, pokoje,
v místì hojnosti, kde všichni spravedliví pøebývají, k Hospodinu
modleme se.

Aby jim bylo dáno spoèinutí v náruèi Abraháma, Izáka a Jáko-
ba, k Hospodinu modleme se.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého sou�ení, hnìvu a nouze,
k Hospodinu modleme se.

Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad námi a zachovej nás,
Bo�e, blahodatí svou.

Milost Bo�í, království nebeské a odpuštìní høíchù vyprosivše,
sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu
poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz ète zádušní modlitbu: Bo�e duchù i všelikého tìla, jen� jsi
smrt pøemohl, ïábla zmaøil a svìtu svému �ivot daroval:
Ty sám, Pane, upokoj duše zesnulých slu�ebníkù svých
(jména) v místì svìtla, v místì hojnosti, v místì pokoje, kde�
pominula bolest, zármutek a lkaní. Všeliký høích, jeho� se
zesnulí dopustili a� slovem, a� skutkem aneb pomyšlením,
odpus� jim, jako dobrotivý a lidumilný Bùh. Nebo� není èlo-
vìka, jen� by �iv byl a nehøešil, ty jediný jsi bez høíchu,
spravedlnost tvá jest spravedlnost na vìky a slovo tvé jest
pravda.

Knìz nahlas: Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot a pokoj zesnu-
lých slu�ebníkù svých (jména), Kriste Bo�e náš, a tobì
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chválu vzdáváme s bezpoèáteèným Otcem tvým
a pøesvatým i blahým a o�ivujícím tvým Duchem,
nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Podle místní tradice se mù�e panychida zaèínat a� od tohoto
místa. V takovém pøípadì knìz zaèíná: Blahosloven Bùh náš…

Alleluja (8. hlas)

Knìz 1. verš: Blahoslaveni jsou ti, je� vyvolil a pøijal Pán.
Vìøící:

Knìz 2. verš: Památka jejich bude pøecházeti z pokolení na
pokolení.
Vìøící:

Knìz 3. verš: Duše jejich v bla�enosti spoèinou.
Vìøící:

(� 64,5; 44,18; 24,13)
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Tropar (8. hlas)

Knìz: Ty, jen� v hlubokosti své moudrosti lidumilnì vše øí-
díš a co jest prospìšné, všem podáváš, jediný Tvùrce, odpo-
èinouti dej, Hospodine, duším zesnulých slu�ebníkù svých,
nebo� nadìji svou slo�ili na tebe, –
Vìøící:

(»Sláva…« »I nyní…« Bohorodièen:)

Knìz: V tobì tvrz a útoèištì máme a líbeznou pøímluvkyni
u Boha, jeho� jsi porodila, –
Vìøící:

Kathisma 17. (tzv. kathisma „bezúhonných“)
(Kathisma se mù�e vynechat.) Kathisma se pìje rozdìlená

na èásti. Vìtšinou se zpívají pouze vybrané verše.

Èást první (vìøící zpívají na konci verše v�dy: Alleluja).

Knìz nebo �almista: Blahoslavení ti, jejich� cesty jsou bezú-
honné, kteøí chodí v zákonì Hospodinovì.
Vìøící:

Kathisma 17. (tzv. kathisma „bezúhonných“) 7



Knìz nebo �almista: Blahoslavení, kdo� se pouèují svìdectvími
jeho a celým srdcem ho hledají.
Vìøící:

Knìz nebo �almista: Za lepší pokládám zákon úst tvých, ne�li
mno�ství zlata a støíbra.
Vìøící:

Malá ektenie (s kadidlem)

Takto se konají všechny malé ektenie; v�dy s kadilem. Pøi ètení
vìtšího poètu jmen zpívají vìøící opakovanì podle potøeby polohlas-
nì trojnásobné Hospodi pomiluj, na zádušní nápìv (viz zde odpovìï
na poslední prosbu). Na závìr ektenie ète potichu knìz v�dy zádušní
modlitbu zakonèenou ohlasem: Nebo� ty jsi vzkøíšení naše…

Diákon: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se!

Vìøící po ka�dé prosbì: Hospodi, pomiluj. (Jedenkrát. Støídají se oba

uvedené nápìvy.)

Ještì modleme se za pokoj duší zesnulých slu�ebníkù Bo�ích
(jména), i aby jim prominut byl všeliký høích úmyslný
i neúmyslný.
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Aby Hospodin umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpoèívají.

O milost Bo�í, království nebeské a odpuštìní høíchù jejich
u Krista, nesmrtelného krále a Boha našeho prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane!

K Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.
(Tøikrát. Na zádušní nápìv:)

Knìz ète tiše zádušní modlitbu: Bo�e duchù i všelikého tìla, jen�
jsi smrt pøemohl, ïábla zmaøil a svìtu svému �ivot daroval:
Ty sám, Pane, upokoj duše zesnulých slu�ebníkù svých
(jména) v místì svìtla, v místì hojnosti, v místì pokoje, kde�
pominula bolest, zármutek a lkaní. Všeliký høích, jeho� se
zesnulí dopustili a� slovem, a� skutkem aneb pomyšlením,
odpus� jim, jako dobrotivý a lidumilný Bùh. Nebo� není èlo-
vìka, jen� by �iv byl a nehøešil, ty jediný jsi bez høíchu,
spravedlnost tvá jest spravedlnost na vìky a slovo tvé jest
pravda.

Knìz nahlas: Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot a pokoj zesnu-
lých slu�ebníkù svých (jména), Kriste Bo�e náš, a tobì
chválu vzdáváme s bezpoèáteèným Otcem tvým
a pøesvatým i blahým a o�ivujícím tvým Duchem,
nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Malá ektenie (s kadidlem) 9
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Kathisma, èást druhá

Na konci verše vìøící zpívají:
Smiluj se nad slu�ebníky svými.

Knìz nebo �almista: Kdyby zákon tvùj nebyl mou útìchou, byl
bych zahynul v pádu svém.

Knìz nebo �almista: Ruce tvé stvoøily a uèinily mne, dej mi ten
rozum, abych se nauèil pøikázáním tvým.

Knìz nebo �almista: Na vìky nezapomenu na spravedlnosti
tvé; jimi zajisté ob�ivil jsi mne.

Knìz nebo �almista: Svìtlem krokùm mým je zákon tvùj, kte-
rý mi osvìcuje stezku. Ústa svá jsem otevøel a získal Du-
cha, nebo� pøikázaní tvých jsem �ádostiv.
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Malá ektenie

Diákon: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se!
(A dále malá ektenie viz str. 8)

Nahlas: Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot a pokoj zesnulých
slu�ebníkù svých (jména), Kriste Bo�e náš, a tobì chvá-
lu vzdáváme s bezpoèáteèným Otcem tvým…

Vìøící: Amen.

Kathisma, èást tøetí

Na konci verše vìøící zpívají: Alleluja.

Knìz nebo �almista: Popatøi� na mne a smiluj se nade mnou,
jak to èiníš s tìmi, kteøí milují jméno tvé.

Knìz nebo �almista: �iva bude duše má a bude chváliti tebe,
a soudy tvé budou mi na pomoc.

Knìz nebo �almista: Zbloudil jsem jako ovce ztracená, vyhledej
slu�ebníka svého, nebo� pøikázaní tvých nezapomínám.

Kathisma, èást tøetí 11



Tropary

Pøed pøezpíváním trojverší ka�dé sloky vìøící zpívají pøípìv: Blaho-
sloven jsi… (� 118,12).
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Tropary 13

Po pátém trojverší je jako pøípìv »Sláva…« A po dalším trojverší je pøípìv
»I nyní…« Následuje bohorodièen.

Notace 6. stichirového hlasu



Malá ektenie

Diákon: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se! (Viz str. 8)

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Jednou po ka�dé prosbì)

Ještì modleme se za pokoj duší zesnulých slu�ebníkù Bo�ích
(jména), i aby jim prominut byl všeliký høích úmyslný
i neúmyslný.

Aby Hospodin umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpoèívají.

O milost Bo�í, království nebeské a odpuštìní høíchù jejich
u Krista, nesmrtelného krále a Boha našeho prosme.
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Vìøící: Dej�, ó Pane!

K Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
(Na pomalý zádušní nápìv)

Knìz ète tiše zádušní modlitbu: Bo�e duchù i všelikého tìla, jen�
jsi smrt pøemohl, ïábla zmaøil a svìtu svému �ivot daroval:
Ty sám, Pane, upokoj duše zesnulých slu�ebníkù svých
(jména) v místì svìtla, v místì hojnosti, v místì pokoje, kde�
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pominula bolest, zármutek a lkaní. Všeliký høích, jeho� se
zesnulí dopustili a� slovem, a� skutkem aneb pomyšlením,
odpus� jim, jako dobrotivý a lidumilný Bùh. Nebo� není èlo-
vìka, jen� by �iv byl a nehøešil, ty jediný jsi bez høíchu,
spravedlnost tvá jest spravedlnost na vìky a slovo tvé jest
pravda.

Knìz nahlas: Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot a pokoj zesnu-
lých slu�ebníkù svých (jména), Kriste Bo�e náš, a tobì
chválu vzdáváme s bezpoèáteèným Otcem tvým
a pøesvatým i blahým a o�ivujícím tvým Duchem,
nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Sedálen

Knìz: Dej� odpoèinutí se spravedlivými, Spasiteli náš,
slu�ebníkùm svým, dej� pøebývati jim v pøíbytcích tvých,
jako� psáno jest, v dobrotì své nepøihlí�eje k pokleskùm je-
jich úmyslným i neúmyslným. –
Vìøící:

(»Sláva…« »I nyní…« Bohorodièen:)

Knìz: Jen� jsi ze �ivota Panny vysvitl svìtu, Kriste Bo�e. –

Vìøící:
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�alm 50. / 51.

Smiluj se nade mnou, Bo�e…

Kánon

Koná-li se panychida v pátek po veèerní, zpíváme kánon za zesnulé
dle panujícího hlasu z oktoichu ze sobotní jitøní.

Pokud neèteme sobotní kánon, zpíváme ve všech písních kánonu jen
irmosy; všechny pøípìvy se zpívají podle vzoru první písnì.

Je-li potøeba, zpívá se jen šestá píseò: irmos, pøípìvy, ektenie, kon-
dak. Pak hned katavasii a tropary.

Píseò 1.

Irmos: Kdy� hlubinou moøe Israel jako po souši prošel a vi-
dìl pronásledovatele, faraóna, tonoucího, zvolal: Bohu ví-
tìznou zpívejme píseò.

Pøípìvy:

Knìz (pou�ije jednu z variant):

Vìøící (opakují stejnou variantu jako knìz):

Kánon 17



Knìz:

Vìøící:

Píseò 3.

Irmos: Není svatého, jako jsi ty, Hospodine, Bo�e mùj, který
jsi povznesl dùstojenství svých vìrných, Blahý, a upevnil
nás na skále svého vyznání.
Pøípìvy – knìz a po nìm opakují vìøící: Upokoj, Hospodine…

Pøípìvy – knìz: »Sláva…« Pak pokraèují vìøící: »I nyní…«
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Malá ektenie

Diákon: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se! (Viz str. 8)

Ještì modleme se za pokoj duší zesnulých slu�ebníkù Bo�ích
(jména), i aby jim prominut byl všeliký høích úmyslný
i neúmyslný.

Aby Hospodin umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpoèíva-
jí.

O milost Bo�í, království nebeské a odpuštìní høíchù jejich
u Krista, nesmrtelného krále a Boha našeho prosme.

Dej�, ó Pane!

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. (Na záduš-

ní nápìv)

Knìz ète tiše zádušní modlitbu: Bo�e duchù i všelikého tìla, jen�
jsi smrt pøemohl, ïábla zmaøil a svìtu svému �ivot daroval:
Ty sám, Pane, upokoj duše zesnulých slu�ebníkù svých
(jména) v místì svìtla, v místì hojnosti, v místì pokoje, kde�
pominula bolest, zármutek a lkaní. Všeliký høích, jeho� se
zesnulí dopustili a� slovem, a� skutkem aneb pomyšlením,
odpus� jim, jako dobrotivý a lidumilný Bùh. Nebo� není èlo-
vìka, jen� by �iv byl a nehøešil, ty jediný jsi bez høíchu,
spravedlnost tvá jest spravedlnost na vìky a slovo tvé jest
pravda.

Nahlas: Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot a pokoj zesnulých
slu�ebníkù svých (jména), Kriste Bo�e náš, a tobì chvá-
lu vzdáváme s bezpoèáteèným Otcem tvým a pøesva-
tým i blahým a o�ivujícím tvým Duchem, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Malá ektenie 19



Sedálen

Píseò 4.

Irmos: Kristus je má síla, Bùh a Pán, dùstojnì pìje a hlásá
svatá církev, a s èistou myslí slaví Pána.
Pøípìvy – knìz a po nìm opakují vìøící: Upokoj, Hospodine…

Pøípìvy – knìz: »Sláva…« Pak pokraèují vìøící: »I nyní…«
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Píseò 5.

Irmos: Bo�ským svìtlem svým, Blahý, osvì� láskou duše, je�
se èasnì z jitra k tobì modlí. Aby poznaly tebe, Slovo Bo�í,
pravého Boha, jeho� z temnoty høíchù vzývají.

Pøípìvy – knìz a po nìm opakují vìøící: Upokoj, Hospodine…

Pøípìvy – knìz: »Sláva…« Pak pokraèují vìøící: »I nyní…«

Sedálen 21
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Píseò 6.

Irmos: Vidím, kterak vlnobitím pokušení jako bouøí zmítáno
je moøe �ivota, a kdy� k tichému jsem pøiplul tvému pøísta-
vu, volám k tobì: Vyveï ze záhuby �ivot mùj,
Mnohomilostivý.
Pøípìvy – knìz a po nìm opakují vìøící: Upokoj, Hospodine…

Pøípìvy – knìz: »Sláva…« Pak pokraèují vìøící: »I nyní…«

Malá ektenie

Diákon: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se! (Viz str. )

Ještì modleme se za pokoj duší zesnulých slu�ebníkù Bo�ích
(jména), i aby jim prominut byl všeliký høích úmyslný
i neúmyslný.
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Aby Hospodin umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpoèíva-
jí.

O milost Bo�í, království nebeské a odpuštìní høíchù jejich
u Krista, nesmrtelného krále a Boha našeho prosme.

Dej�, ó Pane!

K Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. (Na záduš-

ní nápìv)

Knìz ète tiše zádušní modlitbu: Bo�e duchù i všelikého tìla, jen�
jsi smrt pøemohl, ïábla zmaøil a svìtu svému �ivot daroval:
Ty sám, Pane, upokoj duše zesnulých slu�ebníkù svých
(jména) v místì svìtla, v místì hojnosti, v místì pokoje, kde�
pominula bolest, zármutek a lkaní. Všeliký høích, jeho� se
zesnulí dopustili a� slovem, a� skutkem aneb pomyšlením,
odpus� jim, jako dobrotivý a lidumilný Bùh. Nebo� není èlo-
vìka, jen� by �iv byl a nehøešil, ty jediný jsi bez høíchu,
spravedlnost tvá jest spravedlnost na vìky a slovo tvé jest
pravda.

Nahlas: Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot a pokoj zesnulých
slu�ebníkù svých (jména), Kriste Bo�e náš, a tobì chvá-
lu vzdáváme s bezpoèáteèným Otcem tvým a pøesva-
tým i blahým a o�ivujícím tvým Duchem, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.
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Kondak
Knìz pøi nìm okuøuje dokola panychidního stolku

Zpìv zádušního kondaku: »Se svatými upokoj…«:

�almista ète ikos, který se dokonèuje zpìvem:

Jediný nesmrtelný jsi ty, který jsi uèinil a stvoøil èlovìka.
My, pozemš�ané, jsme ze zemì stvoøeni byli a do té�e zemì
se opìt vrátíme, jak jsi nám urèil, kdy� jsi pravil po našem
stvoøení: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“ V zemi jako všich-
ni lidé tedy i my pùjdeme. —
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Píseò 7.

Irmos: Andìl uèinil, aby se pro zbo�né mládence pec stala
rosonosnou. Chaldejské však se�ehl plamen øízením
Bo�ím, tak�e i muèitelé uvìøili a museli zvolat: Blahoslo-
ven jsi, Bo�e otcù našich.
Pøípìvy – knìz a po nìm opakují vìøící: Upokoj, Hospodine…

Pøípìvy – knìz: »Sláva…« Pak pokraèují vìøící: »I nyní…«

Píseò 8.

Irmos: Z plamene jsi na zbo�né mladíky rosu kropil a obì�
spravedlivého jsi vodou spálil. Tebe, Kriste, jen� pouhou
svou vùlí vše mù�eš vykonat, budeme vyvyšovat po
všechny vìky.

Pøípìvy – knìz a po nìm opakují vìøící: Upokoj, Hospodine…
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Pøípìvy – knìz: »Sláva…« Pak pokraèují vìøící: »I nyní…«

Píseò 9.

Irmos: Boha lidem nelze vidìti, na nìho ani chóry andìlské
neodvá�í se vzhlédnouti. Tebou však, Nejèistší, zjeveno jest
smrtelníkùm Bo�í Slovo vtìlené. Je� velebíce, s nebeskými
zástupy blahoslavíme tebe.
Pøípìvy – knìz a po nìm opakují vìøící: Upokoj, Hospodine…

Pøípìvy – knìz: »Sláva…« Pak pokraèují vìøící: »I nyní…«
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Knìz zvolá: Bohorodici a Matku svìtla v písních velebíme!
Zpìváci:

Katavasia: Boha lidem nelze vidìti

�almista: trojsvatá píseò a� po Otèenáš (který se
dle místní tradice zpívá na obvyklou melodii).

Knìz: Nebo� tvé jest království…

Vìøící: Amen
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Tropary (4. hlas)

Ektenie vroucí

Diákon: Smiluj se nad námi, Bo�e, podle velikého milosrdenství
svého, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
(Na zádušní nápìv:)
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Ještì modleme se za pokoj duší zesnulých slu�ebníkù Bo�ích
(jména), i aby jim prominut byl všeliký høích úmyslný
i neúmyslný.

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

Aby Hospodin Bùh umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpo-
èívají.

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

O milost Bo�í, království nebeské a odpuštìní høíchù jejich
u Krista, nesmrtelného Krále a Boha našeho prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane.
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Diákon: K Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Jedenkrát)

Knìz øíká nahlas modlitbu za zesnulé (ostatní knì�í tiše spolu s ním):

Bo�e duchù i všelikého tìla, jen� jsi smrt pøemohl, ïábla
zmaøil a svìtu svému �ivot daroval: Ty sám, Pane, upokoj
duše zesnulých slu�ebníkù svých (jména) v místì svìtla,
v místì hojnosti, v místì pokoje, kde� pominula bolest,
zármutek a lkaní. Všeliký høích, jeho� se zesnulí dopustili
a� slovem, a� skutkem aneb pomyšlením, odpus� jim, jako
dobrotivý a lidumilný Bùh. Nebo� není èlovìka, jen� by �iv
byl a nehøešil, ty jediný jsi bez høíchu, spravedlnost tvá jest
spravedlnost na vìky a slovo tvé jest pravda.

Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot a pokoj zesnulých
slu�ebníkù svých (jména), Kriste Bo�e náš, a tobì chvá-
lu vzdáváme s bezpoèáteèným Otcem tvým a pøesva-
tým i blahým a o�ivujícím tvým Duchem, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Závìr

Diákon: Velemoudrost.
Knìz: Pøesvatá Bohorodice, spasi� nás.
Vìøící: Tebe nad cherubíny ctìnìjší a nad serafíny bez pøi-
rovnání slavnìjší, bez porušení Boha Slovo porodivší, pra-
vou Bohorodici velebíme.
Knìz: Sláva tobì, Kriste Bo�e, nadìje naše, sláva tobì!
Vìøící: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i v�dycky,
a� na vìky vìkùv. Amen.
Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj.
Po�ehnej.
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Knìz: Vstavší z mrtvých Kristus, pravý Bùh náš, jen�

nad �ivými i nad mrtvými vládne, na pøímluvy pøe-

èisté Matky své, svatých slavných a všechvalných

apoštolù, ctihodných a bohonosných otcù našich

i všech svatých, duše odebravších se od nás slu�eb-

níkù svých (jména) v sídla spravedlivých uvede, v ná-

ruèi Abrahámovì jim udìlí pokoje, k spravedlivým

pøipoète a nad námi se smiluje jako blahý a Lidumil.

Vìøící: Amen.

Diákon: V blahém zesnutí vìèný pokoj udìl, Hospodi-

ne, zesnulým slu�ebníkùm svým (jména), a uèiò pa-

mátku jejich vìènou.

Vìøící:
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Modlitba nad kolivem na památku zesnulých

Diákon: K Hospodinu modleme se. Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Knìz: Pane, Bo�e náš, nadìje všech vzývajících tebe a uctí-
vajících jméno tvé svaté. Po�ehnej kolivo, které zde v chrá-
mu pøedkládáme, a všechny obìtiny na památku zesnu-
lých slu�ebníkù Bo�ích (jména). A ty, za nì� byly pøineseny,
uveï do zemì �ivých. Daruj jim útìchu a odpuštìní høíchù.
Vládce, ty znáš lidskou nemoc, nevcházej v soud se slu�eb-
níky svými, kteøí se s vírou a nadìjí odebrali k tobì. Dej�,
abychom pøikázání tvá svatá zachovávali a pamatovali na
všechny, kteøí se k tobì odebrali po všechny vìky v nadìji
vzkøíšení a �ivota vìèného. Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot
a pokoj zesnulých slu�ebníkù svých, Kriste, Bo�e
náš, a tobì slávu vzdáváme, s bezpoèáteèným Otcem
i pøesvatým, blahým a o�ivujícím Duchem tvým,
nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Knìz: Nech� jim Bùh daruje bla�enost a udìlí jim pokoj,
a nad námi se smiluje jako blahý a Lidumil.

Diákon: Duše jejich v bla�enosti spoèinou.
Diákon: Památka jejich bude pøecházeti z pokolení na poko-
lení. Amen.
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