Sluba k muèednici
Orosii

(Sluba velké veèerní s litijí a liturgie)
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máním (ètou se, jak jdou za sebou, bez meziveršù (stíškù), bez „Sláva…
I nyní…“, bez hymnù z oktoichu a bez paremijí).
Oslava její památky:
• 25. èervna, kdy je ctìna ve Španìlsku (to je nejspíš den její kanonizace v Jacce);
• 28. záøí (obè. kalend.) v den uznání její svatosti u nás (podle starého
kalend. je to den pøed sv. Ludmilou (asi mìsíc pøed umuèením Orosie).
Pouité ilustrace – zobrazení sv. Orosie:
1. str. obálky – ikona Jany Baudišové (2020, Jihlava, od. r. 2022 v Brnì)
4. str. obálky nahoøe – Ludmila Juzová
Ostatní ilustrace pocházejí ze Španìlska (napø. fotografie ostatkové
busty sv. Orosie ze 17. stol. na 4. str. obálky dole)

Muèednice Orosia se narodila jako velkomoravská princezna
v panovnické rodinì v oblasti, kde pùsobí dnes Pravoslavná církev v èeských zemích. V mládí osiøela, a pak na ni dohlíel svatý
Metodìj. Byla pøijata do péèe èeské panovnické rodiny Boøivoje
a Ludmily, po jejím boku strávila mládí.
Za úèasti sv. Metodìje byl domluven její sòatek se španìlským
princem. Manelství bylo uzavøeno v zastoupení a Orosia se pak
vydává na cestu za svým chotìm do Španìlska, kde však byla
v Pyrenejích pøepadena Maury a všichni èlenové její skupiny
byli zabiti. Orosii bylo nabízeno zachování ivota, pokud pøestoupí na islám a stane se manelkou vùdce tlupy Maurù. Kdy
odmítla, byla krutì muèena a popravena (zøejmì roku 880).
Staré tradice svìdèí o rùzných zázracích spojených se svatostí
Orosie. Zvláštì prosí køesané o její pøímluvy v obdobích sucha,
nebo ji vývají pro ochranu pøed bouøemi. Podle tradice jí Pán
udìlil moc, aby pøivolala blahodárný déš a tišila vichry. Dlouhou dobu je u ctìna ve Španìlsku, kde se uchovávají její ostatky. Dnes v dobì klimatických pohrom se stává její uctívání
a vzývání její pomoci mimoøádnì aktuální.
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je-li pøedveèer nedìle, pak „Bohorodice Panno“ (dvakrát) a tropar sv.
Orosii (jednou) [tak je to dle typikonu pro slubu celého bdìní; koná-li
se jen velká veèerní s litijí bez bdìní, pak tropary v pøedveèer nedìle
takto: nedìlní, sv. Orosii, „Raduj se, Bohorodice Panno“]. Jestlie se
z nìjakých dùvodù nekoná litije, ale slouí se jen velká veèerní bez
poehnání chlebù, pak v pøedveèer nedìle tropary: nedìlní, „Sláva“ sv.
Orosii, „I nyní“ propustný (tj. závìreèný) bohorodièen z oktoichu dle
hlasu nedìlního troparu. | Není-li pøedveèer nedìle: tropar sv. Orosii
(dvakrát), pak „Bohorodice Panno“ (jednou). Jestlie se z nìjakých dùvodù nekoná litije, ale slouí se jen velká veèerní bez poehnání chlebù,
pak tropary tyto: sv. Orosii, „Sláva… Tropar druhému svatému,
I nyní…“ propustný (tj. závìreèný) bohorodièen z oktoichu dle hlasu troparu sv. Ludmily. ~ Tropary pøi ehnání chlebù – bez »Sláva« »I nyní«.
~ Sluba dalším svatým, kteøí mají toho dne památku, se mùe konat na malé veèerní pøed velkou veèerní.
D Na liturgii (v chrámu zasvìceném nìkterému svatému, tj. nikoliv
svátku Pánì èi Bohorodici). Je-li nedìle – tropary na malém vchodu: nedìlní, chrámu a Orosii. Kondak nedìlní (chrámu), »Sláva…« kondak
Orosii, »I nyní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“ Prokimen, apoštol,
evangelium a zpìv ke svatému pøijímání – nedìlní a Orosii. ~ Není-li
nedìle: zaèátek liturgie a blahoslavenství jako v nedìli. Tropary na malém vchodu: (chrámu) Orosii. Kondaky: (chrámu) »Sláva…« Orosii,
»I nyní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“ (Je-li chrám zasvìcen Bohorodici, pak se místo kondaku „Nezahanbitelná zastánkynì…“ vdy bere
kondak chrámu.) Prokimen, apoštol, evangelium a k pøijímání – Orosii.
k Zvláštní typikonální pøípad: je-li chrám zasvìcen sv. Orosii a její svátek pøipadne na nedìli, slouí se tého dne veèerní s opuštìním chrámového svátku. Postup veèerní je jako u tzv. „všednodenní“. Stichiry se
berou takto: na prvních stichirách se berou nejprve 3 stichiry sv. Orosii
a pak 3 stichiry svatému následujícího dne. „Sláva“ Orosii. „I nyní“ dogmatik 6. hlasu: „Kdo by nevelebil tebe…“ Vchod není. Svìtlo tiché. Prokimen dne. Paremije se neberou. Hned následuje: „Dej, Hospodine,
abychom…“ a poté prosebná ektenie. Litije není. Stichiry na stichovnì –
Orosii. „Sláva“ Orosii. „I nyní“ nedìlní bohorodièen dle hlasu Slávy. Tropary po Otèenáši: Orosii. „Sláva“ a tropar svatému následujícího dne.
„I nyní“ nedìlní propustný bohorodièen dle hlasu Slávy. Pak ektenie
a propuštìní. (Opuštìní chrámového svátku se nekoná, je-li následujícího dne svátek nebo památka svìtce s polyjelejem nebo bdìním, co není
pøípad dne následujícího po 25. èervnu, ale je to pøípad 28. záøí.)
Bohorodièen na »I nyní…« po litijních stichirách (uvedený na
str. 14) je pro letní svátek; pøi podzimním svátku dle starého kalend. se
bere litijní bohorodièen svátku Povýšení.)
Minejní stichiry je mono èíst i pøi liturgii, a to pøed svatým pøijí-
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Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“

uèednice Orosie, s Kristem sjednocená hlubokou
vírou, s pokorou jsi pøijala jeho køí. Pán si tì vyvolil, aby ses mu podobala i na konci své køíové cesty.
Následovala jsi ho svou smrtí a pøebýváš v jeho blízkosti i na nebesích. Poté, co tì zajali vraední Maurové a usekli ti ruce i nohy a nakonec i sali hlavu, dosáhla jsi koruny muèednické a zasnoubila se Kristu,
Králi králù navdy. Princezno naše, Pán tì posílil
k muèednickému zápasu zázraèným vytrysknutím
pramene vody. Poté uèinil pro oslavu tvého pøíchodu
na nebeskou svatbu zázrak bouøe, která vydìsila a na
útìk obrátila ukrutné Maury. Nevìsto Kristova, panno èistá, pros Boha za nás!

P

od tìlesnou slièností svaté Orosie se skvìla její
krása duchovní. Za køehkostí mladièké panny byla
skryta pevnost ve víøe a udatnost. Vraedníci ji nedokázali donutit, aby se zøekla Krista, ani ji nepøimìli
k porušení manelského slibu, kdy po ní ádali, aby
se provdala za vùdce Saracénù. Kdy oèekávala smrtelnou ránu, pravil z výšin sestupující sladký, po-
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vzbuzující hlas: „Pojï, vyvolená nevìsto Kristova,
a pøijmi korunu, kterou ti Pán pøipravil. Mimo to se ti
udìluje tento dar: vdy, kdy budeš vìøícími zbonì
vzývána a ádána o seslání deštì nebo o ochranu
v bouøi, bude jejich prosba ve tvém jménu vyslyšena.“
Svatá Orosie, posiluješ tímto naši víru v Pána, který
pravil: „Proste a bude vám dáno.“ Nevìsto, Kristova,
panno èistá, pros Boha za nás! [Mat 7,7]

šení. ~ Tropary po Otèenáši pøi poehnání chlebù: je-li pøedveèer nedìle, pak „Bohorodice Panno“ (dvakrát) a tropar sv. Orosii (jednou) [neslouí-li se bdìní, ale koná-li se litije, pak je mono zpívat tropary i takto: nejprve nedìlní, pak Orosii a nakonec svátku Povýšení]. | Není-li
pøedveèer nedìle, tedy svátku Povýšení (dvakrát), sv. Orosii (jednou).
k Pokud je chrám zasvìcen sv. Orosii a její svátek pøipadne na „nedìli
po Povýšení“, sluba Povýšení se na veèerní i na liturgii úplnì vynechává. Na prvních stichirách se berou 4 nedìlní a šest Orosii. Bohorodièny
po všech stichirách jsou nedìlní. Tropary po Otèenáši: nedìlní, Orosii
a „Bohorodice Panno“ [nebo koná-li se bdìní, tak: „Bohorodice Panno“
(dvakrát) a tropar sv. Orosii (jednou)].
D Na liturgii (v chrámu zasvìceném nìkterému svatému, tj. nikoliv svátku Pánì èi Bohorodice). Je-li nedìle (v posváteèní dobì Povýšení svatého Køíe) – tropary na malém vchodu: nedìlní, svátku Povýšení
a Orosii. Kondaky: nedìlní, »Sláva…« Orosii, »I nyní…« svátku Povýšení. Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání – nedìlní a Orosii. ~ Není-li nedìle: zaèátek liturgie a blahoslavenství jako
v nedìli. Tropary na malém vchodu: svátku Povýšení (chrámu) a Orosii.
Kondaky: (chrámu) »Sláva…« Orosii, »I nyní…« svátku Povýšení. Prokimen, apoštol, evangelium – Orosii. Místo „Jest vpravdì dùstojno…“
se bere irmos 9. písnì kánonu svátku Povýšení. Zpìv ke svatému pøijímání: svátku Povýšení a Orosii. h (Pokud je chrám zasvìcen sv. Orosii,
postupuje dle výše uvedeného jen s tím rozdílem, e sluba svátku Povýšení se vynechává, a dále: prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke
svatému pøijímání se berou jen Orosii.)
Svátek památky dle aragonské tradice – 25. èervna dle obè.
kalendáøe. Slubu mono o den posunout. Pøi liturgickém slavení tohoto svátku, který mùeme povaovat za památku první translace jejího tìla, se mùe pouít celá zde uvedená sluba. Zde jsou typikonální
poznámky ke slubì sv. Orosii v tento den – D pøi veèerní:
Je-li pøedveèer nedìle, stichiry „Hospodine, k tobì volám“ na 10;
nejprve bereme ètyøi stichiry nedìlní a potom šest stichir svaté Orosii. |
Není-li pøedveèer nedìle, postupujeme takto: stichiry na „Hospodine,
k tobì volám“ se berou na 8, co vyaduje první a druhou stichiru èíst
dvakrát. ~ „Sláva“ sv. Orosii. Po „I nyní“ se zpívá dogmatik 6. hlasu
(Kdo by nevelebil tebe…) (Je-li pøedveèer nedìle, tak místo toho dogmatik pøíslušného nastupujícího hlasu.) Vchod. ~ Prokimen dne a paremije, které jsou zde uvedeny. ~ Litijní stichiry jak jsou zde uvedeny
vèetnì „Sláva“. Po „I nyní“ zpívat bohorodièen uvedený v pøíloze. ~ Stichiry na stichovnì: je-li pøedveèer nedìle, berou se stichiry nedìlní, pak
„Sláva“ sv. Orosii a po „I nyní“ nedìlní bohorodièen na stichovnì podle
nastupujícího hlasu; | není-li pøedveèer nedìle, ètou se všechny tøi stichiry sv. Orosii, pak „Sláva“ sv. Orosii, pak „I nyní“ a bohorodièen na stichovnì nedìlní z 8. hlasu. ~ Tropary po Otèenáši pøi poehnání chlebù:

4

Urozená Orosia nedala se zlákat mámením vùdce

Maurù, který ji hrozbami i sliby hodlal pøimìt k pøestoupení na jeho víru a k sòatku. Nenechala se ani
tváøí v tváø smrti odtrhnout od zákonného královského enicha, za nìho ji byla provdána. Zachovala
vìrnost køesanské víøe, a tím Kristu, který se tak
stal jejím enichem nebeským. Svatá panno a muèednice, svou pevností, stateèností a èistotou zalíbila ses
Bohu a Pánu svému, jen ti dal zázraènou moc nad rosou a vláhou. Místo rození dìtí dáváš úrodnost polím.
Místo správy královského domu zaháníš bouøe a vichry. Místo panování nad palácem kamenným vládneš
s nebes svými pøímluvami nad oblaky a deštìm. Nevìsto, Kristova, panno èistá, pros Boha za nás!
Další

Šlechetná panno, poté, co jsi v dìtství osiøela, ujala
se tì svatá Ludmila, knìna èeská. Spolu jste se vzdìlávaly ve víøe Kristovì, jak ji hlásali svatí bratøi Cyril
a Metodìj. Schovanko èeských panovníkù Boøivoje
a Ludmily, kteøí zde šíøili vùni kvìtù køesanských
ctností! Sama stala ses vonnou rùí, kdy tvá duše,
zavlaena rosou blahodati, rozkvetla pøijetím Kristo-
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Struktura sluby sv. Orosii je èásteènì podobná slubì sv. Ludmile a je
sepsaná dle údajù jejích ivotopiscù. Znìní sluby je strukturováno k oslavì svátku velkého místního svìtce.
Její hlavní svátek je 25. èervna (dle obè. kalend.), kdy je ctìna ve
Španìlsku (moná je to datum nalezení ostatkù).
Druhý svátek sv. Orosie pøipadá na den 28. záøí (dle obè. kalend.)
èili v mìsíci pøed jejím umuèením a v den vyhlášení její svatosti na Moravì v r. 2022). Dle starého kalendáøe je to den pøed sv. Ludmilou; dle
nového kalendáøe je to na svátek sv. Václava – slubu záhodno zpívat
o den døív èi o den pozdìji kvùli oddìlení sluby Orosii a Václavovi.
Sluba sv. Orosii je koncipována jako svátek velkého svìtce, který
mùeme v hierarchii dùleitosti sváteèních dnù zaøadit mezi ty, které
jsou v bohosluebných knihách oznaèeny è (køíkem bez pùlkruhu), co
odpovídá oslavì svátku významného místního svìtce (takto jsou i v
Ruské církvi oznaèeny dny slavných ruských svatých). Dle bohosluebné ústavy (typikonu) pravoslavné církve to znamená slubu s polyjelejem a je-li to vùle pøedstaveného, mùe být i s bdìním, resp. velká
veèerní s litijí (kde je chrám zasvìcen tomuto svìtci, mìlo by bdìní jistì
být; hymny pro jitøní bohoslubu však zatím nejsou). Zcela jistì se však
pøedpokládá liturgické uctìní svátku sv. Orosie velkou veèerní s litijí
a ehnáním chlebù, co se koná v pøedveèer sváteèního dne. Všechny
k tomu náleející stichiry jsou zde k dispozici.
Datum podzimního svátku se mùe nacházet v posváteèním období Povýšení svatého Køíe Pánì (co je svátek z dvanáctera). Proto se
sluba svaté Orosii pøi liturgickém slavení tohoto jejího svátku spojuje
se slubou svátku Povýšení. D Na veèerní se koná takto:
Je-li pøedveèer nedìle (tj. je tzv. „nedìle po Povýšení“), stichiry na
„Hospodine, k tobì volám“ na 10; nejprve bereme tøi stichiry nedìlní,
poté tøi svátku Povýšení, a potom ètyøi stichiry svaté Orosii. | Není-li
pøedveèer nedìle, postupujeme takto: stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ na 8: nejprve tøi stichiry svátku Povýšení, pak pìt stichir sv. Orosii. ~ „Sláva“ sv. Orosii. „I nyní“ bohorodièen svátku Povýšení (je-li pøedveèer nedìle, tak místo toho dogmatik pøíslušného nastupujícího hlasu). Vchod. ~ Prokimen dne. | Paremije zde uvedené jsou stejné jako ve
slubì sv. muèednice Ludmily. ~ Litijní stichiry: tøi stichiry sv. Orosii,
„Sláva“ sv. Orosii, „I nyní“ a bohorodièen ze svátku Povýšení. ~ Stichiry
na stichovnì: je-li pøedveèer nedìle, berou se stichiry nedìlní, pak „Sláva“ sv. Orosii a „I nyní“ nedìlní bohorodièen na stichovnì podle nastupujícího hlasu; | není-li pøedveèer nedìle, ètou se všechny tøi stichiry sv.
Orosii, pak „Sláva“ sv. Orosii, poté „I nyní“ a bohorodièen svátku Pový-
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va evangelia. Vypuèely na tvé duši vonné kvìty èistého zboného ivota a stateèného svìdectví o Pánu
všech králù. Pøimlouvej se za nás pod nebeským trùnem Beránka, aby daroval našim srdcím pokoj a milost velikou.

Po zesnutí své matky a skonu otce, stala ses èlenkou

èeské panovnické rodiny, kdy si tì osvojil zboný
kníe Boøivoj. V mládí jsi trávila šastné dny po boku
knìny Ludmily a spoleènì jste v rozhovorech, modlitbách a na bohoslubách pozdvihovaly svá srdce
i myšlenky k milovanému Pánu Jeíši. Pozdìji nejen
v myšlenkách, ale celou duší vzlétla jsi radostnì k nebeskému enichu, kdy tì v daleké cizinì zabili nevìøící Maurové poté, co se jim nepodaøilo sliby ani hrozbami obrátit tì na svou nekøesanskou víru. Pøimlouvej se za nás pod nebeským trùnem Beránka, aby
daroval našim srdcím pokoj a milost velikou.

Jako køesanka sis osvojila evangelijní ctnosti. Jako

pøíslušnice ušlechtilého rodu jsi znala své povinnosti.
Proto jsi poslušnì pøijala svùj údìl stát se královnou
a manelkou španìlského krále. Pokornì ses vypravila na nebezpeènou cestu k jihu za svým královským
chotìm. Tìké bylo pro tebe opustit zemi svého dìtství. Ještì tìší bylo rozlouèení s milovanou knìnou
Ludmilou, která ti byla matkou i sestrou. Pøipomnìla
sis však slova Pána: „Kdo chce za mnou jít, nech vezme na ramena svá køí svùj.“ Pøimlouvej se za nás
pod nebeským trùnem Beránka, aby daroval našim
srdcím pokoj a milost velikou. [Mar 8,34]
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lavná panna a muèednice Orosia, schovanka pøejasného panovníka Èechù, cestujíc do Španìlska
za úèelem stvrzení sòatku s princem a nástupníkem
trùnu Aragónu a Navary, provázená ctihodnou
druinou – dospìla s ní do Aragonie. Uslyševši pak
o pronásledování køesanù Saracény a o pustošení celého Španìlska, skryla se v jeskyni. Úkryt však objevili a její prùvodce pobili nevìøící; blaenou Orosii pro
její mimoøádnou krásu zachovali. Leè nepodlehla
hrozbám Maurù a nezøekla se Krista, protoe pamatovala na milovaného Jeíše pravícího: „Kdokoliv zapøe mne pøed lidmi, toho i já zapøu pøed Otcem svým
nebeským.“ Pøekonala s pøispìním Pána všechny lstivé sliby a výhruky Maurù a radìji vymìnila ivot doèasný za vìèný. Nevìsto, Kristova, panno èistá, pros
Boha za nás! [Mat 10,33]
I nyní
(Bohorodièen dle typikonu a vchod s kadidlem)
Svìtlo tiché… Prokimen dne
Paremije

almista:

T

Ètení z knihy proroka Isaiáše.

ak praví Hospodin: „Shromádili se všichni národové,
shromádí se i jejich kníata. Kdo z nich to oznámí?
Aneb kdo z nich slyšel, co bylo na poèátku? Kdo to vypoví?
A si pøivedou svìdky a ospravedlní se, aby bylo mono to
vyslechnout a øíci: To je pravda! Vy jste mými svìdky.“
Praví Hospodin Bùh: „Také já budu svìdek skrze sluebníka, jeho jsem si vyvolil, abyste pochopili a uvìøili mi; pak

O ivotì sv. Orosie
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ky muèednice a pøenesl je do mìsta Yebry, kde podle pokynu shùry nechal v chrámu její hlavu, a pak do mìsta Jacy,
kde v chrámu na oltáø uloil její tìlo. Pøenesení ctihodných
ostatkù bylo dle legendy provázeno zázraky. (O zázracích
sv. Orosie viz ve slubì stichiry na stichovnì na str. 9.)
Svatost. Moravská muèednice byla vìøícím lidem uctívána jako svatá ihned po umuèení, stala se patronkou vinaøù a ochránkyní pøed nepøízní poèasí. Byla zøejmì místnì svatoøeèena 25. èervna (datum jejího svátku v Jacce)
pøed r. 1170 (v Øímì uznáno v r. 1902). Ve Španìlsku se jí
øíká Orosia de Jaca a její památka je ovìnèena zázraky.
Postupem èasu byly s Orosií spojovány povìsti, e ovládá bouøe a blesky (podle hromobití, které nastalo po jejím
zabití a obrátilo Maury na úprk), a stala se také pøímluvkyní za blahodárný déš (podle svého jména). Obojí bylo
dosvìdèeno zkušeností køesanù s jejím uctíváním.
Ve španìlských mìstech Jaca a Yebra se kadoroènì na její poèest konají oslavy. Je o ní zápis v Ottovì nauèném slovníku a mùeme s jistotou øíci, e je to skuteèná
historická postava. Jisté je také to, e sv. Orosia byla i v
naší zemi v 15. století alespoò na nìkterých místech ctìna
a Èeši putovali do Jacy a Yebry a vyhledávali tam pomoc
své krajanky. Viz napø. návštìvu bratra Jana z Hory Olivetské v Litomyšli, v breviáøích uvádìný pøípad Èecha
a jeho zázraènì oivené dcerky a koneènì i dotaz císaøovny
Marie po hrobì kníete Boøivoje a sv. Ludmily.
V Jace se pou na poèest jejího svatebního prùvodu
koná 25. èervna a je velkolepou slavností se zachovanými
starobylými prvky. Prùvod v dobových kostýmech kráèí
z katedrály za monotónního rytmu trubek a tympán a je
nesena støíbrná rakev s ostatky svìtice. Zatímco pøedvádìjí dobové staré tance, šermujíce meèi, mají v ústech po
celou dobu prùvodu karafiát (moná s tím souvisí i moravský zvyk „Jízda králù“). Poté se nesou ostatky po krajinì.
Toto místo je jediným doloeným hrobem nìkoho z vládnoucí velkomoravské dynastie.
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dita pøiblíil k výpravì a sliby se snail získat pøízeò Orosiinu. Muslim chtìl, aby se Orosie zøekla víry v Jeíše
Krista, aby odmítla ruku dona Fortúna Garcése, a aby se
stala jeho enou. Ve snaze toho dosáhnout oddaloval pøepadení její druiny. Ale kdy vidìl, e jeho sliby ani úskoky
nic nezmùou, dal pøíkaz k útoku.“
Útok zaèal tím, e jako první byli pobiti obránci výpravy. Orosia a nìkolik jejích nejbliších mìli ještì èas utéci
z toho místa a vylézt na vysoko poloené planiny hory.
„Ona a její pøeivší doprovod trpìli velkou ízní na tomto
místì, kde byla louka. Orosia prosila Boha a v momentì se
na louce objevil pramen èisté vody. Tady se pak mìl konat
poslední zápas.“
„Aben Lupo osobnì napadl obránce a vùdce Orosiina
doprovodu, který se jmenoval Cornel. Ale Orosia, která
byla po jeho boku, vztáhla ruku, aby ho ochránila. Rána,
která mìla zabít Cornela, jí uala ruku v zápìstí. Po tomto
váném zranìní, a vida zmaøené nadìje, sám Aben Lupo
rozsekal tìlo Cornelovo a v zuøivosti rozkázal jednomu ze
svých pomahaèù, aby usekl druhou ruku Orosie, a také její
nohy a hlavu. Tímto zpùsobem, kdy mìla sotva 16 let, vyslouila si Orosie muèednickou korunu spolu s ostatními
z jejího doprovodu.“
Španìlského manela Orosie její smrt tak zdrtila, e
zùstal své nevìstì vìrný a nikdy se neoenil. Jeho al mu
dal sílu muslimy urputnì a neúnavnì pronásledovat po
celý svùj další ivot (a na stáøí se prý odebral do monastýru, doil se zaèátku 10. stol. a má pøízvisko Král-mnich;
podle jiných zemøel v boji), take Španìlsko i rodící se
køesanskou Evropu pøed øádìním a nájezdy pohanù pomáhal ochránit. Sv. Orosia se tedy svým muèednictvím podílí na ochranì køesanského charakteru Evropy.
Svaté ostatky Orosie nalezl po dvou letech (r. 882) na
místì jejího umuèení nìjaký pastýø, který se byl obèerstvit
u pramene, prýštícího tam od doby muèednického zápasu
sv. Orosie. Jsa veden nebeským zjevením, vyzdvihl ostat-

poznáte, e Já Jsem. Pøede mnou nebylo jiného Boha a nebude ho ani po mnì. Já jsem Bùh a není jiné spásy mimo
mne. Já jsem zvìstoval, já jsem zachraòoval i hubil, a ne
nìjaký cizí bùh mezi vámi. Vy jste mi svìdky a já jsem
Hospodin Bùh, u od poèátku Já Jsem, a není, kdo by vysvobodil z mých rukou. Uèiním a kdo to zvrátí?“ Tak praví
Hospodin Bùh, svatý Israele, který vás vysvobozuje. [Isaiáš
43,9—14; dle pravoslavného znìní v Mineji]
almista:

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

D

uše spravedlivých jsou v ruce Boí a trápení se jich
nedotkne. Oèím nerozumných se zdá, e umøeli, a jejich odchod se pokládá za trest; kdy se odebrali od nás,
povauje se to za jejich zánik; leè oni jsou v pokoji. Nebo
i kdy pøijmou pøed lidskýma oèima utrpení, jejich nadìje
je naplnìna nesmrtelností. I kdy museli vytrpìt nìjaká
muka, dojdou velikého dobrodiní, nebo Bùh je vyzkoušel
a shledal, e jsou jej hodni. Zkouší je jako zlato ve výhni
a pøijme je jako plody obìtované. Zasvítí ve chvíli, kdy jsou
poati, jako kdy rychle vzplane obìtovaný snopek obilný.
Budou soudit národy a vládnout nad lidmi, a Hospodin
v nich bude kralovat na vìky. Ti, kdo v nìho doufají, poznají pravdu, a pøetrvají ti, kdo jsou v lásce jemu vìrní. Nebo
blahoda a milost Boí jest v jeho svatých a navštívení v jeho vyvolených. [3,1—10; dle pravoslavného znìní v Mineji]
almista:

S

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

pravedlivý i kdyby pøedèasnì umíral, zùstává v pokoji, nebo dùstojnost stáøí netkví v dlouhovìkosti a nemìøí se poètem let. Moudrost èlovìka – to jsou ty pravé
úctyhodné šediny; ivot neposkvrnìný – to je pravá zralost
stáøí. Kdo se stal pøíjemným Bohu, je jím oblíben. A protoe il uprostøed høíšníkù, byl pøemístìn. Byl vytren odtud, aby špatnosti nezmìnily jeho uvaování, a lsti, aby neoklamaly jeho duši. Vábení špatností toti zatemòuje dobro a ádostivé pøedstavy zkazí mysl neponièenou zlem.
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Kdo se rychle stane dokonalým, naplnil dlouhá léta, aè zemøel brzy. Vdy pøíjemnou se stala jeho duše Hospodinu,
a proto pospíchal z prostøedí lsti a zla. Kdy to lidé vidìli,
nepochopili to, dokonce jim ani na mysl nepøišlo, e blahoda a milost Boí je se svatými jeho a peèuje o vyvolené své.

síèní pobyt na Moravì jim pøinesl další prohloubení vzdìlání ve víøe.
V roce 880 byl sv. Metodìj na návštìvì v Øímì
„v èase, kdy se tam nacházelo také poselstvo aragonské“.
Pape Jan VIII. poádal svatého Metodìje, aby nalezl
vhodnou urozenou nevìstu pro syna navarrského krále
Fortuny I. (Fortunia Jiméneze), která by byla svatá a stateèná. Metodìj doporuèil Orosii – Dobroslavu. Vévodové
Boøivoj a Ludmila jí udìlili, v zastoupení jejích zesnulých
rodièù, souhlas k sòatku s princem aragonským (Fortuniem Garcésem). Svatba se uskuteènila v zastoupení.
Po svatbì (v srpnu r. 880) se svatební prùvod (v záøí)
spìšnì vydal do Navarry, aby dorazil do své zemì døíve,
ne bude kvùli zimì nemoné pøejít Pyreneje. „V mìsíci øíjnu pøišli k vodám øeky Aragón, která u není daleko od
mìsta Yebra na jiní stranì Pyrenejí.“ Prùvod byl však
v blízkosti španìlského mìsta Yebra de Basa pøepaden
Maury. Jejich velitel Aben Lupo ádal krásnou Dobroslavu, aby se stala jeho enou (zøejmì tím mínil: jednou z jeho
manelek). Dobroslava však odmítla. Byla pak muèena,
byly jí uaty konèetiny a useknuta hlava. Poté se strhla
bouøe, která vydìsila Maury, take se v hrùze rozprchli.
Podrobnìjší popis posledních událostí: Od vod
Aragónu pøešli poutníci brzy k vodám øek Gállego a Basa.
Do mìsta Yebra byl ke králi napøed poslán don Domingo
s oznámením, e u pøijela královská novomanelka. Ale
posel byl zajat maurskou tlupou, která se tu potloukala,
a ta ho zabila. Tlupì velel Aben Lupo (celým jménem Abd
Allá Muhammad Aben Lope / arabsky: Ibn Lubb). Z dokumentù, které posel nesl, se Lupo dovìdìl o pøíjezdu Orosie.
Orosiin královský prùvod, který nevìdìl, co se stalo, èekal
na návrat posla. Èas plynul a pozvání od krále nepøicházelo. Na celou výpravu pøicházel neklid.
Místní èlovìk, který u zail drancování Maurù v blízkosti toho místa, poradil Orosii, aby i se svou druinou
utekla do jeskyní v hoøe. A ona tak uèinila. „Tehdy se ban-
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[Moudrost 4,7—15; dle pravoslavného znìní v Mineji]

P

Na litiji

rostý pastýø po letech pásl stádo na úpatí pyrenejských hor na tenkrát u zapomenutých místech umuèení a pohøbení svìtice. O Orosii znal vyprávìní: e pøišla se sluncem pøes Pyreneje, a e ze skály
nechala vytrysknout pramen èisté vody, vody, kterou
posvìtila skrze pìt pramenù své panenské krve.

Jednoho dne pastýø utišil svoji ízeò z luèního pra-

mene a zaslechl krásný zpìv ptáèka. Náhle uvidìl
bílé svìtlo, je záøilo z keøe, a slyšel cosi jako andìlský
hlas, který mu øekl: „U je to dlouho, co sem nikdo nepøišel. Aragonští zapomnìli na Orosii, na tu, kterou
chce Bùh oslavit. Vyzvedni její tìlo, je pohøbeno pod
touto trávou, a odnes je do údolí!“

P

astýø pak pøinesl do mìsta tìlo muèednice. Øíká
se, e pøi tom zvony na vìích zaèaly bít samy od sebe,
na loukách, kudy prošel, vypuèely kvìty rozmanitých
rostlin, vyschlé studánky se naplnily vodou a nemocné uzdravovala vùnì vycházející z ostatkù svìtice.
Sláva

Pøeblaená Orosia, ozdobená lilií panenství a svou
prolitou rùovou krví, zaslouila si být ozdobena dvojí

17
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dìjší zázraky potvrdily správnost pøiøèení vlády nad dobrým
deštìm naší sv. Orosii.
Jejím otcem byl pravdìpodobnì vévoda Mojslav (podle
ruského slovníku historických
slovanských jmen to byl bìlochorvatský kníe), zmiòovaný
m ez i s t a t eè n ý m i è es k ý m i
kníaty (fuldské letopisy k roku
872); pøesnìji øeèeno: otec Dobroslavy Mojslav nebyl Èech, ale
kníe bílých Chorvatù, kteøí
tehdy sídlili v severovýchodních Èechách a na severní Moravì. O Orosii tedy lze hovoøit jako o moravské princeznì, protoe patøila do vrstvy
vládnoucích kruhù Velké Moravy jakoto státního útvaru.
Zøejmì v osmi letech osiøela a byla pak osvojena a vychovávána kníetem Boøivojem I. a sv. Ludmilou, nejspíše na
Levém Hradci (od svých jedenácti let; r. 875).
Ludmila mìla Orosii velmi ráda. „Byla jí velkou pøítelkyní,“ øíká historická zpráva, a „byla jen o málo let starší.“
Kdy Boøivoj (pokøtìný sv. Metodìjem) pøišel ít do tohoto
hradu, byl doprovázen kaplanem jménem Kaich, kterého
tam sv. Metodìj ustanovil. Odtud vyzaøovalo svìtlo víry
mezi èeské pohany. Zde byl zbudován malý kostel, zasvìcený sv. Klimentovi. „Toto byl první kostel Èech,“ øíká Legenda, a dodává: „Toto byl kostel, který slouil jako køestní kaple jeho manelky Ludmily a schovanky Dobroslavy
– Eurosie – Orosie“ (r. 877), které byly ve víøe vychovány
knìzem Kaichem. (Podle nìkterých byla Ludmila pokøtìna u na Moravì v r. 871.)
Pøi vzpouøe pohanských Èechù Boøivoj „na radu svého
kaplana Kaicha odešel s celou svojí rodinou hledat útoèištì u krále Velké Moravy Svatopluka“ (r. 879). Desetimì-
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svatozáøí: jak pro neporušenost panenství, tak i pro
vytrpìnou bolest muèednického svìdectví o Kristu.
Vdy pamatovala na slova Pána: „Nebojte se tìch,
kteøí mohou zabít tìlo, ale duši ublíit nemohou.“ Dle
Boí vùle mají naše zemì mezi svými svatými za
pøímluvkyni i princeznu, èistou pannu a muèednici.
Orosie, pros za nás s ostatními muèedníky, volajícími
k Bohu v bílých øízách pod trùnem nebeským, aby daroval nám milost velikou. [Mat 10,28; Zjev 6,9-11]
I nyní
(Dle typikonu – viz dodatek na str. 14)

N

Na stichovnì

a místì, kde byla Orosia pochována, pak Bùh uèinil jejím jménem mnoho zázrakù. Pozdìjším zjevením nebeským bylo svaté tìlo nalezeno a s nejvìtší
slávou pøeneseno do chrámu a tam na èestném místì
uloeno. Pøi slavném pøenesení staly se mnohé zázraky, které milosrdenství Boí uèinilo: dlouhým suchem
vyprahlá pùda byla napojena hojným deštìm. Tímto
dobrodiním povzbuzení obyvatelé kraje mìli toho
roku nevídanou úrodu, a pak vdy, kdykoliv Orosii
zbonì vzývali, milostivý Bùh vyhovìl na její pøímluvu prosbám lidu, nepøízní pøírody zkroušeného.

Zvolají spravedliví a Hospodin je vyslyší.

Jako Eliáš neohroenì hlásal všem Boha pravého,

svìdèila jsi, Orosie, stateènì pøed mohamedánskými
Maury o Kristu! Bùh daroval muèednici, podobnì
jako kdysi Eliášovi pronásledovanému kvùli svìdec-

Sluba sv. Orosii

O ivotì sv. Orosie

tví o Hospodinu, vládu nad deštìm i bouøí. Ne nejen
proti vyprahlosti pùdy nebo neúrodì a proti pustošivým bouøkám i krupobití byli svatou muèednicí lidé
èasto chránìni; ale také mnozí slepci nabyli skrze ni
zraku, jiní lidé øeèi, a koneènì, ti, co byli postiení
rùznými nezhojitelnými chorobami a mìli smrt na jazyku, získali své døívìjší zdraví a dokonce také nìkteøí mrtví byli vzkøíšeni. I jedna èeská dívka, která pøiputovala k jejím ostatkùm a neštìstím tam pøišla
o ivot, byla na pøímluvu svaté Orosie vzkøíšena
z mrtvých!

skvoucí svícen, záøící oblak, prostrannìjší ne nebesa, oduševnìlou schránu, ohni podobný trùn Vládce,
zlatou nádobu plnou many, uzamèenou bránu, jí prošel jen Syn, který je Slovem Boím. Té, která je všech
køesanù útoèištì, rceme: „Komnato Slova Boího,
uèiò nás, poníené, hodnými nebeského Království,
nebo nic není nemono orodovnictví tvému.“

10

Mnohá jsou souení spravedlivých, ale Hospodin je ze všech vysvobodí.

M

nohými zázraky, které Bùh uèinil a nepøestává
èinit prostøednictvím své panny, je oslavována a vyvyšována a my jsme tím upevòováni ve víøe. Orosia byla
úradkem nebes vzata ze zemì v odlouèení od své rodiny, kdy v daleké cizinì podstoupila úctyhodné muèednictví. Nebeský enich Církve, jen odmìòuje ty,
kdo mu v pozemském strádání zachovají vìrnost, si
zasnoubil naši pannu, aby ji nasytil blaeností, pro
ni v pozemském ití vytrpìla krutá muka ke chvále
Boha a Pána našeho Jeíše Krista, jemu náleí èest
a chvála po nekoneèné vìky vìkù.

M

Sláva

oravská i aragonská princezno Orosie, spolu
s knìnou Ludmilou a vaším uèitelem Metodìjem, peèujte o naši zemi. Obdarujte ji pøíznivým poèasím a hojností plodù pozemských, leè pøedevším uèiò-
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O ivotì sv. Orosie
Svatá Orosia, èi svatá Eurosia, nebo z øeètiny poèeštìno jako Dobroslava ila mezi léty 864—880 († Jaca, èti
Chaka). Je patronkou španìlského mìsta Jaca.
Jméno Orosia èili Eurosia je jméno pùvodem øecké
a slovanské jméno Dobroslava má skrytì tentý význam
jako øecká pøedloha. Slovanský základ „dobr“ odpovídá
øeckému „eu“, co v obou jazycích znamená „dobrý“. Slovanské „ros“ odpovídá øeckému „ros“ pro vláhu, rosu, jemný déš. Jméno Dob-ros-lava tedy odpovídá jménu Eurosia
a znamená „blahodárný déš“. (Jene v bìném èeském
vnímání smyslu slov se souvislost s rosou a jemným deštìm vytrácí, a proto jsme upøednostnili variantu Orosia).
Pøiblinì po
jednom roce svého
pobytu na Velké
M or a v ì, v r oc e
864, se svatí Cyril
a Metodìj dovìdìli, e se v blízkosti
Èech narodila dívk a , k t er é b y l o
z boského vnuknutí udìleno jméno Eurosia. Poz-
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Pøi liturgii

Sluba sv. Orosii
Prokimen

Chvály dojdou ctihodní ve slávì, y radovati se budou na
místì odpoèinutí svého.
Verš: Zpívejte Hospodinu píseò novou, chvála jeho je v chrámu ctihodných.
Apoštol: Efez 4,17—25
Alleluja
1. verš: Zvolají spravedliví a
2. verš: Mnohá jsou souení

Hospodin je vyslyší.
spravedlivých, ale Hospodin je

ze všech vysvobodí.
Evangelium: Mat 13,44—52
Ke svatému pøijímání

V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí
se bát. ( 111,6—7)

Dodatek k veèerní slubì
Bohorodièen na »I nyní…« po litijních stichirách
Dílo patriarchy Germana; hlas 5.

Melodiemi písní oslavme Královnu všech, Matku

i Pannu, je se sklání shùry, aby poehnáním korunovala ty, kdo ji velebí. A se shromádí králové
a kníata, aby jásali v písních nad Královnou, která
porodila Krále, jen se lidumilnì rozhodl osvobodit
drené ve spárech smrti. Pastýøi a uèitelé, shromádìni chvalme pøeèistou Matku dobrého Pastýøe.
Písnìmi krasoøeènými vychvalujme ji jako: zlato-
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te národy naše úrodnými pro sklizeò do sýpek nebeského království. Støezte lid pøed bouøemi zlých podnebeských sil, pøed vichry hnìvu a závisti, pøed útoky
cizozemcù i domácími sváry. Dávejte rùst a rozkvìt
místní církvi a urovnejte všechny nepokoje v ní. Svaté
muèednice, urozené paní Orosie a Ludmilo, ochraòujte zemi moravskou, èeskou i slovenskou a ehnejte
kadému dobrému dílu lidí zde pøebývajících.
I nyní (Bohorodièen dle typikonu)

Pøi liturgii
Tropar (4. hlas)

Moravská i aragonská princezno,
Orosie, muèednice a èistá panno!
Svatou Ludmilou ve zbonosti vychovaná,
Kristu Pánu nevýslovnì oddaná!
Krutým Maurùm jsi svìdèila o Kristu neoblomnì
a pøešla tím od bolesti k radosti vìèné.
Spolu s knìnou Ludmilou, muèednice Orosie,
proste Krista Boha za duše naše.
Kondak (6. hlas)

Prolitím své krve ses odìla
do královského purpuru nebeského enicha.
Pán ti dal vládnout nad rosou a deštìm,
sešli nám útìchu vláhy rosy nebeské!
Stateèná Orosie, zaeò od nás bouøe duchù zlých
a ochraòuj nás v Kristovì pokoji.
Naše duše krùpìjemi vody ivé obèerstvi,
abychom dìkovali Spasiteli duší našich.
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Pøíloha s notací
Tropar sv. Orosii

(4. hlas – troparový)

Kondak sv. Orosii

(6. hlas – stichirový)

Prokimen

