
Doba padesátnice
Notáø — díl II.

Od Nanebevstoupení Pánì pøes
Svatodušní svátky a� ke Všem svatým.

Bohoslu�by veèerní
a Bo�ská liturgie

pro nedìle
a svátky

Zpìvník s nápìvy dle tradice Gorazdova sborníku

Z triodu kvìtného
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Nanebevstoupení
Pána a Boha i Spasitele našeho Je�íše Krista

Po Otèenáši tropar svátku:

Prokimen dne (pro støedu veèer)



Nanebevstoupení 3

4. hlas — troparový

Zde na bì�ný valámský nápìv

Jinak mo�no prokimen pro støedu veèer zpívat dle GS 107 / 94

Celé znìní prokimenu pro støedu veèer:
1. Bo�e, ve jménu svém spasi� mne, y a silou svojí spravuj mne.
2. Bo�e, vyslyš modlitbu mou, popøej sluchu slovùm úst mojich.

Na velké veèerní

Po stichirách na »Hospodine k tobì volám«

První pohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi nìm vchod)

Sláva… I nyní… 6. hlas — stichirový



4 Nanebevstoupení

Na liturgii

1. antifona

Malá ektenie

2. antifona



Nanebevstoupení 5

Notace na antifonní nápìv dle GS



6 Nanebevstoupení

Ihned: »Jednorozený Synu…«

Malá ektenie

3. antifona

Po ka�dém verši 3. antifony se zpívá tropar svátku (Povznesl ses ve slávì…)

Po ka�dém verši 3. antifony se opakuje tento tropar:



Nanebevstoupení 7

4. hlas — troparový (transponovaný do F – Dur)



8 Nanebevstoupení

Malý vchod

Po vchodu se zpívá verš:

Ihned poté sváteèní tropar:

Sláva… I nyní…

Kondak svátku

Prokimen



Nanebevstoupení 9

4. hlas — troparový (transponovaný do F – Dur)

4. hlas — troparový (transponovaný do F – Dur)

6. hlas — stichirový (transponovaný do F – Dur)



10 Nanebevstoupení

Místo »Jest vpravdì dùstojno«:

Pro pou�ití jinde zde uvádíme i netransponovanou notaci troparu a kondaku
Nanebevstoupení (tj. v pùvodních tóninách 4. hlasu troparového a 6. hlasu sti-
chirového.

Tropar Nanebevstoupení

Kondak Nanebevstoupení



Nanebevstoupení 11

6. hlas — stichirový

4. hlas — troparový

8. hlas — troparový
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Nedìle svatých Otcù prvního
všeobecného snìmu

7. nedìle popaschální

Sláva…

Prokimen (píseò otcù)



7. nedìle popaschální 13

Tropary zpívané na veèerní po Otèenáši viz ní�e na liturgii.

Na liturgii

Tropar svatým Otcùm 8. hlas — troparový

Kondak Otcùm 8. hlas — stichirový



14 Trojická sobota

Zpìv ke svatému pøijímání

Trojická sobota
Zádušní

Na veèerní
Místo prokimenu se zpívá: „Alleluja.“

Na liturgii



Zádušní 15

Alleluja.

1. verš: Blahoslavení jsou ti, je� vyvolil a pøijal Pán.
2. verš: Památka jejich pøecházeti bude z pokolení na pokolení.

8. hlas — troparový

Tropary zpívané na veèerní po Otèenáši viz na liturgii.

Zádušní tropar 8. hlas — troparový



16 Trojická sobota

Sláva…

Zádušní kondak

Zádušní prokimen



Zádušní 17

I nyní…

Zádušní bohorodièen 8. hlas — troparový

Duše jejich y v bla�enosti spoèinou.
Verš: K tobì, Hospodine, povznesl jsem duši svou, Bo�e mùj.
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Nedìle Padesátnice
Den Svaté Trojice

Na velké veèerní

Na stichirách na stichovnì

Králi nebeský



Den Svaté Trojice 19

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«

První bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi nìm vchod)

Sláva… I nyní… 8. hlas — stichirový

6. hlas — troparový



Malá ektenie

Antifona 2.

Ihned následuje »Jednorozený Synu«.

20 Nedìle Padesátnice

Na liturgii

Antifona 1.



Den Svaté Trojice 21

Notace na antifonní nápìv dle GS



22 Nedìle Padesátnice

Malá ektenie

Antifona 3.

Po ka�dém verši 3. antifony se zpívá tropar svátku (Blahosloven jsi, Kriste…)

Po ka�dém verši 3. antifony se opakuje tento tropar:



Den Svaté Trojice 23

8. hlas — troparový (transponováno do Es – Dur)



24 Nedìle Padesátnice

Malý vchod

Po vchodu se pøed troparem svátku zpívá verš:

Tropar Padesátnice

Kondak Padesátnice



Den Svaté Trojice 25

8. hlas — troparový (transponováno do Es – Dur)

8. hlas — stichirový (transponováno do Es – Dur)



26 Nedìle Padesátnice

Místo trojsvaté písnì: „Kteøí�koli v Krista pokøtìni jste…“

ç

Prokimen

Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich y a do všech konèin svìta slova jejich.
Verš: Nebesa vypravují slávu Bo�í, a díla rukou jeho hlásá obloha.

Místo „Jest vpravdì dùstojno“:



Den Svaté Trojice 27

4. hlas — troparový



28 Den Svatého Ducha

Veèerní se sklánìním kolen

Po poèáteèním ohlasu veèerní: „Blahosloven Bùh náš…“, se slavnostnì zpívá: „Krá-
li nebeský, Utìšiteli, Duchu pravdy…“ a ihned poté následuje �alm 103./104.

Na stichirách místo prvního bohorodiènu se zpívá „Králi nebeský…“ (viz str. 18)

Velký prokimen

Kdo jest Bùh veliký, jako Bùh náš? y Ty jsi Bùh, jen� èiníš divy.
1. verš: Sílu svou zvìstoval jsi mezi národy; pa�í vzta�enou vysvobodil
jsi lid svùj.
2. verš: Øekl jsem: Nyní zaèínám chápat, �e to, co se pøihodilo, uèinila
pravice Nejvyššího.
3. verš: Pamatoval jsem na skutky Hospodinovy, budu pøipomínati sobì
všechny divy tvé od poèátku.

Den Svatého Ducha
Svatodušní pondìlí

Na liturgii

Prokimen

Spasi�, Bo�e, lid svùj; y a po�ehnej dìdictví svému.
Verš: K tobì, Hospodine, volám: Bo�e mùj, neodmlèuj se mi!



Svatodušní pondìlí 29
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Nedìle všech svatých
1. nedìle po Padesátnici

Tropary zpívané na veèerní po Otèenáši viz na liturgii.

Kondak všem svatým

1. prokimen (z oktoichu; 8. hlas)



1. nedìle po Padesátnici 31

Na liturgii

Tropar všem svatým 8. hlas — troparový

8. hlas — stichirový

Sliby èiòte a plòte Hospodinu, y Hospodinu, Bohu našemu!
Verš: I bylo v Jerusalemì místo Jeho a pøíbytek Jeho na Sionu!



32 Nedìle všech svatých zemí našich

2. prokimen (všem svatým; 4. hlas)

Podivuhodný je Bùh y ve svatých svých, Bùh Izraele.
Verš: V chrámech dobroøeète Bohu, jen� jest Hospodinem od poèátkù Israele.

Kondak všem svatým zemí našich

Nedìle všech svatých zemí našich
2. nedìle po Padesátnici

Na liturgii

Tropar všem svatým zemí našich



2. nedìle po Padesátnici 33

5. hlas — stichirový

8. hlas – troparový



Pøíloha: „Králi nebeský…“ 6. hlas — troparový
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