Velký pátek
Texty jitøní i veèerní
a veèerní Velké soboty

Velkopáteèní
jitøní a veèerní
Jitøní bohosluba se ètením
dvanácti evangelií
Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní
(tj. 19.—20. hodina našeho èasu; bohosluba by mìla dle pùvodní
tradice trvat pøes pùlnoc), protoe touto bohoslubou bdíme spolu s apoštoly a s Jeíšem Kristem pøi jeho poslední noci pøed Ukøiováním. Podle
Nástolní knihy se velkopáteèní jitøní mùe konat i v pátek ráno.
Obvyklý zaèátek jitøní bohosluby

Knìz v epitrachilu: „Blahosloven Bùh náš…“ (Velké okuøování) almista
ète trojsvatou píseò a po Otèe náš, „Hospodi, pomiluj“ (12krát), Sláva…
I nyní… „Pojïte, pokloòme se…“, následují dva almy (19. a 20. / v západní Bibli 20. a 21.), [obvyklé tropary] a ektenie.
almista: Ve jménu Pánì poehnej, otèe.“ Knìz èiní kadidelnicí køí pøed
prestolem: „Sláva svaté, jednobytné, oivující a nerozdílné Trojici,
vdycky, nyní i pøíštì…“ almista: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vùle“ (tøikrát). „Hospodine, rty mé otevøi, a ústa má zvìstovati budou chválu tvou“ (dvakrát). Pak se ète šestialmí. Následuje
velká ektenie. Po ní: „Alleluja“ (na 8. hlas) s velkopostními verši:

Od noci do jitra touí duch mùj po tobì, Boe, nebo svìtlem
jsou pøikázání tvá na zemi.
Knìz:

almista:
Knìz:

Spravedlnosti nauète se, kdo ijete na zemi.

almista:
Knìz:

„Alleluja, alleluja, alleluja.“
„Alleluja, alleluja, alleluja.“

Rozhoøèení tvé postihne lid nepouèitelný.
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„Alleluja, alleluja, alleluja.“

Knìz: Dopus na nì bìdy a zlo, Hospodine; pøidej ran a neštìstí tìm,
kdo jsou slavní na zemi. (Is 26, 9,11,15)
almista:

„Alleluja, alleluja, alleluja.“
Následuje tropar (tøikrát pomalu) (8. hlas):

Zatímco slavní uèedníci pøi umývání nohou y za poslední veèeøe byli
osvíceni,
tehdy bezectný Jidáš chorý lakotou y byl zatemnìn na rozumu
a nespravedlivým soudcùm y zradil tebe, Soudce spravedlivého.
Popatø, milovníku statkù, na toho, y jen kvùli jmìní skonèil obìšením.
Varuj se nenasytné duše, y je odváila se toho proti svému Uèiteli.
Ó, Pane, jen jsi ke všem dobrotivý, y sláva tobì!
Mezitím knìz ve felonu vynáší evangelium na støed chrámu. Následuje
okuøování evangeliáøe a plné okuøování chrámu (tak i pøed ètením
12. evangelia; jinak je pøed ètením evangelia okuøování malé).
Pøed ètením evangelia: malá ektenie, pøi ní jsou rozdány svíce.

1. evangelium (Jan 13,31—18,1)
Všechna evangelia se ètou takto:

Knìz: Abychom hodni byli poslechnouti svaté evangelium, k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Knìz: Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme svaté evangelium! Pokoj všem.
Vìøící: I duchu tvému.
Knìz: Od (jméno evangelisty) svaté evangelní ètení.
Vìøící: Sláva utrpení tvému, Pane! (Mùe se zazvonit.)
Knìz: Pozor mìjme! (A ète evangelium.)
Vìøící (po pøeètení evangelia): Sláva trpìlivosti tvojí, Pane!
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1. antifona (8. hlas)

Kníata lidu shlukla se proti Hospodinu y a proti Kristu jeho.
Slova zloèinná mluvili proti mnì, y Hospodine, Hospodine, neopouštìj mne.
Ukame své èisté city Kristu, y a jako pøátelé jeho obìtujme duše
své pro Nìho.
A nejsme puzeni svìtskými ádostmi jako Jidáš, y ale kadý ze svého místa zvolejme:
„Otèe náš, jen jsi na nebesích, y od zlého nás vysvoboï.“
Sláva… I nyní…

Jako Panna rodila jsi, y ani bys sòatku poznala,
a Pannou jsi i poté zùstala, y Matko neprovdaná,
Bohorodice Marie, pros Krista Boha našeho, y aby spasil nás.
(Bohorodièen)
2. antifona (6. hlas)

Pøibìhl Jidáš y k bezboným zákoníkùm se slovy:
„Co mi chcete dát, y kdy vám ho zradím?“
Uprostøed tìch, kteøí úradek èinili proti tobì, y stál jsi neviditelnì
ty, Jeho úradkem se vše dìje;
zpytateli lidských srdcí, y projev milost nad dušemi našimi.
Milosrdenstvím poslume Bohu našemu, y jako Marie v Betanii pøi
veèeøi,
odeeòme zištnost a lakotu Jidášovu, y abychom s Kristem Bohem
navdy pøebývali.
Sláva… I nyní…

Jeho jsi, Panno, porodila nevýslovnì, y Toho nepøestávej prosit
jako Lidumila,
aby z bìd vysvobodil ty, y kteøí se utíkají k tobì.
3. antifona (2. hlas)

Jeliko vzkøísil jsi Lazara, Pane, y volaly tobì dìti idovské: y „Hosanna!“ lidumile; y bezboný Jidáš to však nechtìl pochopit.
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Na poslední veèeøi tvé, Kriste Boe, y uèedníkùm pøedpovìdìl jsi: y
„Jeden z vás mne zradí;“ y bezboný Jidáš to však nechtìl pochopit.
Janovi tázajícímu se: y „Pane, kdo je ten, který tì zradí?“ y chlebem
jsi ho oznaèil; y bezboný Jidáš to však nechtìl pochopit.
Za tøicet støíbrných y a skrze políbení podvodníka, y dosáhli idé tvého zavradìní, Pane; y bezboný Jidáš to však nechtìl pochopit.
Pøi umývání nohou, Kriste Boe, y uèedníkùm svým pøikázal jsi: y
„Èiòte tak, jak nyní vidíte;“ y bezboný Jidáš to však nechtìl pochopit.
„Bdìte a modlete se, y abyste neupadli do pokušení,“ y pravil jsi
uèedníkùm, Kriste Boe; y bezboný Jidáš to však nechtìl pochopit.
Sláva… I nyní…

Zachraò z bìd sluebníky své, Bohorodice, y nebo získali jsme od
Boha tebe
jako hradbu nezboøitelnou, y majíce v tobì útoèištì a zastání.
Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování
Sedálen (7. hlas)
(Pøi tìchto sedálnech nesedíme, protoe knìz okuøuje svatý oltáø, nýbr
zpíváme je ve stoje.)

Na poslední veèeøi jsi uèedníky nasytil, y vìdìv, e zrada je u za
dveømi. v Pøi tom jsi Jidáše usvìdèil, y znaje tudí, e se nenapraví.
Chtìl jsi, aby všichni poznali, y e dobrovolnì necháváš se zradit, v
abys svìt vytrhl z rukou cizích. y Trpìlivèe, sláva tobì!
Sláva…
Druhou polovinu sedálnu

I nyní…
Znovu celý sedalen
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2. evangelium (Jan 18,1—28)
Po evangeliu zpíváme 4. antifonu (5. hlas)

Dnes Jidáš opouští Uèitele a pøijímá ïábla, y zaslepen jsa vášní lakoty.
Zatemnìn odpadá od svìtla, y nebo jak by mohl vidìti,
kdy Svìtlo nebeské zaprodal y za tøicet støíbrných?
Nám však zazáøil velký Trpitel, y který strádá za svìt;
k nìmu zvolejme: y Ty, který jsi muèen
a spolutrpíš s lidmi, y sláva tobì!
· Dnes Jidáš pøedstírá zbonost y a ztrácí to, co døíve získal;
byl uèedníkem a stává se zrádcem. y Pod obvyklým políbením skrývá lest;
pøed láskou Vládce y dává pøednost své hlouposti
a zotroèen lakotou, y stal se vùdcem tlupy zloèincù.
My však máme spasení Kristovo y a Jeho oslavujme.
·

(Hlas 1.) Lásku k lidem získejme, nebo jsme v Kristu bratøi, y

a nebuïme nemilosrdní k bliním našim;
a nejsme kvùli penìzùm odsouzeni y jako onen nemilosrdný
sluebník,
pak bychom jako Jidáš pozdì litovali, y ádného prospìchu stejnì
nemajíce.
Sláva… I nyní…

O tobì se všude mluví, Pøeslavná Panno, y nebo porodila jsi tìlesnì
Stvoøitele všeho,
Bohorodice Marie, všemi opìvaná y a sòatku nepoznavší.
5. antifona (6. hlas)

Uèedník si dohodne cenu y za svého Uèitele y a za tøicet støíbrných y
prodává Pána.
Lstivým políbením y vydává jej y bezboným nepøátelùm, y aby jej
usmrtili.
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Dnes praví Zakladatel nebes i zemì y uèedníkùm svým: y „Hle,
pøiblíil se èas, y ji spìchá Jidáš, aby mne zradil.
A nikdo z vás se mne nezøekne, y a mne uvidíte y viseti na køíi y
mezi dvìma lotry;
vdy jako èlovìk trpím y a jako Lidumil spasím y ty, kteøí ve mne
vìøí, y ve mne stále vìøí.“
·

Sláva… I nyní…

Ty, je si v posledních èasech y nevysvìtlitelnì poèala
a porodila Stvoøitele našeho, y pros Ho, aby spasil duše naše.
6. antifona (7. hlas)

Dnes bdí Jidáš, y aby zradil Pána,
pøedvìèného Spasitele svìta, y který pìti chleby nasytil zástupy.
Dnes pøestupník zøíká se Uèitele, y byv døíve jeho uèedníkem.
Zradiv Vládce, za støíbro prodal Toho, y jen lidi manou nasytil na
poušti.
Dnes pøibíjejí idé na køí Pána, y který moøe rozetnul holí
Mojíšovou a na pouš vyvedl je z Egypta.
Dnes Ho kopím mezi ebry nechávají probodnout y ti, kvùli nim
ranami postihl Egyptské.
Hoøkou luèí nechávají Ho napájet y ti, jim k nasycení sesílal sladkou manu jako déš.
·

K utrpení dobrovolnì se ubíraje, Pane, y volal jsi na uèedníky
své:
„Jestli jste nemohli ani jedinou hodinu bdíti se mnou, y jak jste
mohli slibovat pro mne umøíti?
Hleïte na Jidáše – jak nespí, ale pospíchá, y aby mne zradil bezboníkùm.
Vstávejte, modlete se, a se mne nikdo z vás nezøekne, y a mne uvidíte na køíi.“
Trpìlivèe, sláva tobì! y Pane, sláva tobì!
·

Sláva… I nyní…
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Raduj se, Bohorodice, která jsi do lùna svého y pojala Boha, jeho
neobsáhnou nebesa.
Raduj se, Panno, proroky pøedpovìdìná, y z ní nám zazáøil Emmanuel.
Raduj se, Marie, y Matko Krista Boha.
Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování
Sedalen (5. hlas)

Èím ses to jen stal, Jidáši, y kdy uèinil ses zrádcem Spasitelovým?
Kdy oddìlil ses od sboru apoštolského; y kdy ses pøipravil o dar
uzdravování;
kdy jsi s nimi veèeøel y a byl od stolu odehnán;
kdy Pán jiným nohy umyv, y tvoje však pominul.
Ó, na kolik jenom blah y jsi nepamatoval!
Zatímco tvoje nevdìèné zpùsoby y jsou navdy usvìdèovány,
hlásána je pak stále trpìlivost Jeho nekonèící y a milost veliká.
Sláva… I nyní…
Toté

3. evangelium (Matouš 26,57—75)
7. antifona (8. hlas)

Bezboníkùm, kteøí tì zajali, y øekl jsi trpìlivì, Pane:
„I kdy jste udeøili na pastýøe y a rozehnali dvanácte ovcí, moje
uèedníky,
mohl bych si pøivésti y více ne dvanácte legií andìlù,
ale neuèiním to, protoe jsem trpìlivý, y aby se naplnilo, co je tajno
a skryto
a co jsem vám zjevil y skrze své proroky.“
Pane, sláva tobì! y (Spasiteli, sláva tobì!)
· Tøikrát zapøel tì Petr, y a v tu chvíli ihned pochopil,
o èem jsi mu pøedem povìdìl. y (Pøi poslední veèeøi.)
Leè pøinese ti slzy pokání. y Boe, oèisti a spasi mne.
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Sláva… I nyní…

Jako bránu spásy, krásný ráj, y oblak vìènì jsoucího svìtla,
pravou svatou Pannu opìvujeme, y økouce všichni: „Raduj se.“
8. antifona (2. hlas)

Øeknìte, pøestupníci, y co jste slýchali od Spasitele našeho.
Neustanovil snad zákon? y Neuèil skrze proroctví?
Jak jste si tedy mohli usmyslet y vydat Pilátu Toho, jen je Bùh,
Slovo od Boha a vysvoboditel y duší našich?
· „Ukøiuj!“ køièeli ti, y kteøí vdy poívali tvých darù,
a zloèince místo dobrodince ádali propustit y tito vrahové spravedlivcù.
Jejich surovosti jsi však mlèky snášel, Kriste, y chtìje trpìt a spasit
nás jako Lidumil.
Sláva… I nyní…

Protoe my smìlost nemáme y kvùli mnoství høíchù našich,
pros za nás ty, Bohorodice Panno, y Toho, jeho jsi porodila.
Nebo mnoho zmùou mateøské prosby y k milosrdenství Vládce.
Nepøehlíej prosby høíšníkù, y nejsvìtìjší Matko,
nebo je milostivý a mùe spasiti y Ten, jen za nás i trpìti ráèil.
9. antifona (3. hlas)

Stanovili jeho cenu na tøicet støíbrných y k vyplacení za nìho,
na tolik jej ohodnotili y synové izraelští.
Bdìte a modlete se, y a neupadnete do pokušení,
duch toti svìí jest, ale tìlo nemohoucí. y Proto tedy – bdìte!
· Za pokrm mi dali luè, y na moji ízeò napojili mne octem.
Ty pak, Hospodine, y pozdvihni mne a odplatím jim.
Sláva… I nyní…

My, kteøí jsme z pohanù, y opìváme tebe, èistá Bohorodice,
nebo jsi porodila Krista Boha našeho, y který skrze tebe zbavil lidstvo kletby.
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Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování.
Sedálen (8. hlas)

Ó, jak se nauèil lstivé zradì Jidáš, y kdysi tvùj uèedník,
kdy jako pomlouvaè a nespravedlivec y pøišel ke knìím se slovy:
„Co mi dáte, kdy vám zradím toho, y který nièí zákon a poskvròuje
sobotu?“
Trpìlivý Pane, sláva tobì! y (Vykupiteli náš, sláva tobì!)
Sláva… I nyní…
Toté

4. evangelium (Jan 18,28— 19,16 pol.)
10. antifona (6. hlas)

Ty, jen se svìtlem jako rouchem odíváš, y stojíš nahý na soudu, y na
líce pøijímáš údery od rukou, y je jsi sám stvoøil.
Bezboní lidé pak na køí pøibíjejí y Pána slávy. y Tehdy se opona
chrámová roztrhla, y slunce pohaslo,
nestrpíc pohled y na Boha hanobeného, y pøed Ním se všechno
chvìje. y Jemu se klanìjme.
Uèedník se tì zøíká, y lotr k tobì volá: y „Pamatuj na mne, Pane, y
v království svém.“
Sláva… I nyní…

Udìl svìtu mír, Pane, y který ses rozhodl nositi tìlo pøijaté z Panny y
kvùli sluebníkùm svým, y abychom jednomyslnì oslavovali
tebe, Lidumile.
11. antifona (6. hlas)

Za dobra, která jsi èinil y plemeni idovskému, Kriste, y odsoudili tì
k ukøiování, y napojivše tì octem a luèí.
Leè odpla jim, Pane, y dle skutkù jejich, y nebo nerozpoznali y èas
pøíchodu tvého.
Nespokojili se jen se zradou y staršinové idovští, Kriste, y ale pokyvujíce hlavami svými, y posmìch a rouhání pøinášeli.
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Leè odpla jim, Pane, y dle skutkù jejich, y nebo nepochopili y spasitelné dílo tvé.
Ani zemì, kdy se tøásla, ani skály pukající, y – nic idy nepøesvìdèilo; y ani roztrená opona chrámová y ani mrtvých vzkøíšení.
Leè odpla jim, Pane, y dle skutkù jejich, y nebo nauèili se jen daremnosti y èinit proti tobì.
Sláva… I nyní…

Poznali jsme Boha skrze tebe vtìleného, y Bohorodice Panno, jediná
èistá, jediná blahoslovená. y Jeho neustále opìvujíce, y tebe velebíme.
12. antifona (8. hlas)

»Toto praví Pán idùm« (a pak se zpívá:)
„Lide mùj, co špatného uèinil jsem tobì, y aneb èím jsem tebe zarmoutil?
Slepcùm tvým navracel jsem svìtlo, y oèišoval jsem tvé malomocné,
nemocné jsem pozdvihoval z loe. y Lide mùj, vzpomeò, co jsem prokazoval tobì!
A co jsi mi za to vrátil? y luè za sladkou manu a ocet za vodu,
kterou jsem ti na poušti y skrze Mojíšovu hùl ze skály vyvedl;
a ty místo lásky y pøibíjíš mne na køí.
Toho nebudu ji trpìti více, y ale pozvu k sobì pohany,
a ti oslaví mne, s Otcem i Svatým Duchem, y a já jim daruji ivot
vìèný.“
almista zarecituje:

K usvìdèení bezboných se opona chrámová y dnes sama roztrhuje,
a slunce skrývá své paprsky, y kdy vidí svého Vládce ukøiovaného.
Zákoníci izraelští, idé i farizeové, slyšte, y sbor apoštolù k vám
volá:
„Hle, zde je onen chrám, y který sami boøíte,
hle, beránek, jeho køiujete y a hrobu odevzdáváte.
Leè svojí boskou mocí y tøetího dne vstane z mrtvých.
Neklamte se, idé, y to je onen Hospodin,
který vás zachránil v Rudém moøi y a sytil vás na poušti,
·
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On je ivot a svìtlo y a pokoj darovaný svìtu.“
Sláva… I nyní…

Raduj se, bráno Krále slávy, y kterou projde pouze Nejvyšší
a opìt zapeèetìna zùstane y ke spáse duší našich.
Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování.
Sedálen (8. hlas)

Kdy jsi stanul pøed Kaifášem, Boe, y a odevzdán jsi byl Pilátu na
soud,
nebeské mocnosti y hrùzou se zachvìly.
Kdy ses povznesl na døevì køíe y uprostøed mezi dvìma lotry,
pøipojen jsi byl ke zloèincùm y ty, který jsi bezhøíšný,
chtìje spasit èlovìka. y Dobrotivý Pane, sláva tobì!
Sláva… I nyní…
Toté

5. evangelium (Matouš 27,3—32)
13. antifona (6. hlas)

Srocení idù ádalo Piláta, y aby tì ukøioval, ó Pane! y Aè na tobì
nenašli viny, y osvobodili provinilého Barabáše
a odsoudili tebe, y Spravedlivého, y berouce na sebe do dìdictví y
høích hanebné vrady.
Leè odpla jim, Pane, y dle skutkù jejich, y nebo se nauèili jen daremnosti y èinit proti tobì.
Toho, jeho se všichni hrozí y a pøed Ním se vše chvìje, y knìí
udeøili y na pøeèistá ústa Jeho.
A dali luè Tomu, y kterého všeliký jazyk opìvá y jako Krista, Boí
moc y a Boí moudrost.
Rozhodl ses vytrpìt vše, y chtìje spasit nás y od nepravostí našich y
krví svou jako Lidumil.
·

Sláva… I nyní…
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Bohorodice, ty jsi skrze slovo y nevýslovnì porodila
Stvoøitele svého. y Jeho pros, aby spasil duše naše.
14. antifona (8. hlas)

Pane, jen jsi lotra, y který si ruce krví poskvrnil,
za spoleèníka svého pøijal, y i nás k nìmu pøipoèti
jako Blahý y a Lidumil.
Jen pár slov øekl lotr na køíi, y velikou víru naleznuv,
a v jediném okamiku spasen byl y a první vstoupiv, otevøel bránu
ráje.
Jen jsi pøijal jeho pokání, y Pane, sláva tobì!
Sláva… I nyní…

Raduj se, ty, je jsi skrze andìla y radost svìta pøijala.
Raduj se, ty, je jsi Tvùrce svého y a Pána našeho porodila.
Raduj se, ty, je jsi byla uèinìna hodnou y státi se Matkou Boí.
15. antifona (6. hlas) – »Simeron«

Dnes zavìšen jest na døevì Ten, y který na vodách zemi zavìsil.
Korunou z trní je korunován Ten, y který je králem andìlù.
Do purpuru falešného je oblékán Ten, y který odívá nebe oblaky.
Údery pøijímá Ten, y který v Jordánu osvobodil Adama.
Høeby je pøibíjen enich Církve. y Kopím je probodnut Syn Panny.
Klaníme se utrpení tvému, Kriste. y Zjev nám i slavné své vzkøíšení.
Neslavíme paschu jako idé, y nebo naší Paschou je obì Kristova za nás.
Avšak oèisme sami sebe y od veškeré poskvrny
a èisti pokloòme se Jemu: y „Povstaò, Pane,
spasi nás y jako Lidumil.“
·

Køí tvùj, Pane, je pro lid tvùj ivotem i ochranou y a v nìj nadìji
svou skládajíce,
tebe, ukøiovaného Boha našeho, opìvujeme, y smiluj se nad námi.
·

Sláva… I nyní…
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Vidíc tebe, Kriste, y zavìšeného na køíi,
ta, která tì porodila, y zvolala:
„Jaké strašné tajemství y vidím, Synu mùj?
Jak umíráš na køíi tìlem pøibit ty, y který jsi Dárce ivota?“
Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování.
Sedálen (4. hlas)

Vykoupil jsi nás od kletby zákona y krví svou drahocennou,
nechav se na køí pøibíti, y kopím probodnouti,
nesmrtelnosti pramen lidem jsi otevøel. y Spasiteli náš, sláva tobì!
Sláva… I nyní…
Toté

6. evangelium (Marek 15,16—32)
Pak blahoslavenství (èíst 10 veršù; stichiry mezi verši zpívat na 4. hlas)

V Království svém rozpomeò se na nás, Pane, a pøijdeš v Království své.
Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest Království nebeské.
Blahoslavení lkající, nebo oni potìšeni budou.
Blahoslavení tiší, nebo oni dìdictví zemì dojdou.
Blahoslavení laènící a íznící po spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.

Skrze døevo stromu poznání y byl Adam z ráje vyhoštìn,
skrze døevo Køíe y byl pak lotr v ráji uhoštìn.
Buï tedy z prvního døeva okoušíš, y a èiníš se tím, kdo zavrhuje Boí
pøikázání,
èi se na tom druhém s Pánem ukøiujeme, y a staneme se tak tìmi,
kdo Boha vyznávají.
Rozpomeò se na nás, Spasiteli, y v Království svém!
Blahoslavení milosrdní, nebo oni smilování dojdou.

Dárce Zákona koupili y od bývalého uèedníka bezboníci

Jitøní bohosluba se ètením dvanácti evangelií
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a jako zloèince ho na soud pøivlekli y pøed Piláta, køièíce:
„Ukøiuj tohoto Dobrodince, y který nám dával manu na poušti!“
My však napodobujíce lotra spravedlivého, y s vírou voláme:
„Rozpomeò se na nás, Spasiteli, y v Království svém!“
Blahoslavení èistého srdce, nebo oni Boha vidìti budou.

Bohovraedný koncil idovského národa y nezákonnì k Pilátu zuøivì volá:
„Ukøiuj Krista nevinného, y radìji nám propus Barabáše.“
My se však obracíme k Pánu y slovy lotra rozumného:
„Rozpomeò se na nás, Spasiteli, y v Království svém.“
Blahoslavení tvùrcové pokoje, nebo oni synové Boí slouti budou.

Kopím otevøený ivotodárný bok tvùj y je jako pramen z dávného
Edenu prýštící
a napájí Církev tvou, Kriste, y jako zahradu duchovního ráje.
Zde se pramen rozdìluje, y jak bylo i na poèátku,
na ètyøi evangelia, y která napájejí svìt,
dávají radost všemu stvoøení y a národy správnì uèí ctít Království
tvé.
Blahoslavení, kteøí protivenství trpí pro spravedlnost.

Ukøiován jsi byl pro mne, y aby ses mi stal zøídlem odpuštìní.
Probodnut jsi byl na boku, y aby mi odsud prýštily krùpìje ivota.
Høeby nechal ses pøibíti, y abych hlubinou utrpení tvého
upevnìn jsem byl spolehlivì y na výšinì moci tvé.
Volám k tobì, ivotodárce Kriste Spasiteli: y „Sláva Køíi i smrti
tvé.“
Blahoslavení jste, kdy vám zloøeèiti budou a vás pronásledovati
a livì mluviti všecko zlé o vás kvùli mnì.

Všechno stvoøení chvìje se, y vidíc tebe, Kriste, jak jsi køiován.
Základy zemì se otøásají strachem y pøed vládou tvou,
svìtla nebeská se skryla, y opona chrámová se roztrhla,
hory se rozechvìly y a skály pukaly.

Velkopáteèní jitøní a veèerní

16

Lotr vìrný volá s námi, Spasiteli, y aby ses na nás rozpomenul
v Království svém.
Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest na nebesích.

Soupis høíchù našich y na køíi jsi roztrhal, Pane,
pøipojil ses k zesnulým y a jejich muèitele jsi spoutal.
Vysvobodil jsi všechny y z okovù smrti vzkøíšením svým,
jím jsouce osvíceni, y lidumilný Pane, voláme k tobì:
„Rozpomeò se na nás, Spasiteli, y v Království svém.“
Sláva…

Otce i Syna i Ducha Svatého, y abychom, všichni vìøící,
jednomyslnì dùstojnì slavoslovili, y modleme se;
oslavujíce tak Jednotu Boství y jsoucí ve tøech Osobách,
pøebývající neslitì, prostì, nerozdílnì a nepøístupnì, y takto slavíme Trojici,
která nás vysvobozuje y od muèení v plamenech.
I nyní…

Matku tvou, Kriste, y která tì bez úèasti mue tìlesnì porodila,
a pravou Pannu, y i po porodu zùstávající neporušenou,
– ji si voláme na pomoc, y kdy se k tobì modlíme, Vládce mnohomilostivý,
aby se prominutí høíchù dostalo y tìm, kteøí stále volají:
„Rozpomeò se na nás, Spasiteli, y v Království svém.“
Malá ektenie
Prokimen (4. hlas)

Knìz: Pozor mìjme!

Rozdìlili sobì roucha má y a o mùj odìv metali los.
Verš: Boe, Boe mùj, slyš mne, proè jsi mne opustil?

7. evangelium (Matouš 27,33—54)
Pak alm 50. (51.) – „Smiluj se nade mnou, Boe…“
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8. evangelium (Lukáš 23,32—49)
A hned po ètení se pìje trojpíseò kánonu sv. Kosmy Majumského (6. hlas)
(Tato èást bohosluby je zde zachycena zjednodušenì.)

q (Píseò 5.) Z jitra obracím se k tobì, Slovo Boí, pro milosrdenství, kte-

ré pro sebe nezmìnitelnì èerpám. Ty jsi sestoupil a k utrpení svému
bezhøíšnému, Lidumile, daruj mír mnì, do høíchù padlému.

Pøípìv (pøed kadou slokou písnì kánonu):

Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì!

Omyvše nohy a pøedem se oèistivše y úèastí na Boské Tajinì veèeøe tvé, Kriste,
nyní ze Sionu na Olivetskou horu velikou y sluebníci s tebou vyšli,
opìvujíce tebe, Lidumile.
·

· „Hleïte, pøátelé, abyste se neulekli,“ y pravil jsi, Pane,
„nyní se toti pøiblíil èas, y kdy zajat býti mám;
a zabit budu rukama bezboných. y Všichni se rozprchnete
a mne samotného zanecháte.
Já však zase shromádím vás, y abyste hlásali mne, Lidumila.“
·

Kondak (8. hlas – troparový)

Pojïte a oslavujme Toho, y jen pro nás byl ukøiován.
Jeho vidìvši Maria y pøibitého na døevì køíe,
pravila: „Tøebas trpíš, jsa rozpjat na køíi, y ty jsi syn a Bùh mùj.“
Ikos (hlas tý)

Kdy vidìla Oveèka svého Beránka y vedeného na zabití,
kráèela za ním Maria s ostatními enami, y s rozpuštìnými vlasy
takto volajíc:
„Kam kráèíš, dítì? y Co pospícháš uèinit?
Co se koná další svatba v Kánì Galilejské y a staráš se, abys jim
tam vodu ve víno promìnil?
Mám jít s tebou, dítì, y nebo spíše poèkat na tebe?
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Promluv na mne ty, který jsi Boí Slovo, y nemlè, kdy se ubíráš kolem mne,
ochraòuj mou èistotu, y nebo ty jsi syn a Bùh mùj.“
(Synaxáø zatím vynechán)

q (Píseò 8.) Sloup Bohu odporné špatnosti usvìdèili svatí mládenci.
Hle, i proti Kristu koncil bezboníkù osnová marné pikle.
Pouèují se, jak zabíti Toho, jen ivot drí ve své dlani
a jeho všechno stvoøení blahosloví a oslavuje navìky. (6. hlas)

Kvùli víèkùm klíícím se spánkem, y øekl jsi uèedníkùm svým,
Pane:
„Proberte se, bdìte pøi modlitbì, y abyste neupadli v pokušení.
·

Rozumìj mi zvláštì ty, Šimone Petøe, y vdy nejsilnìjšímu
náleí nejvìtší zkouška.“
Tebe, Kriste, všechno stvoøení blahosloví y a chválí navìky.
·

·

„ádné neèisté slovo y o tobì, Vládce,
nikdy neøeknu ústy svými y i kdyby se tì všichni zøekli, já nikdy.

·

A s tebou tøeba umøu, y nebo jsem poznal, e jsi Bùh,“
zvolal tvùj apoštol, y Petr, jen tì pozdìji zapøel.

· „Ani tìlo ani krev, y leè Otec tvùj zjevil mi tebe,
jeho vše stvoøení blahosloví y a chválí navìky.“
„Hloubku moudrosti a poznání Boího y neprozkoumal jsi celou,“ pravil Pán,
„a nepostihl jsi hlubinu úradkù, y jimi urèuji tvé cesty, èlovìèe.“
·

· „Proto jsa tìlem, nechlub se, y nebo se tøikrát zøekneš Mne,
jeho celé stvoøení blahosloví y a chválí navìky.“
Øekl mu Pán: „Ty, Šimone Petøe, y u brzy sám proneseš slova,
jimi mne zapøeš,
pøistoupí k tobì dìveèka samotná y a vydìsí tì.“
·

Jitøní bohosluba se ètením dvanácti evangelií
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· „Hoøce zapláèeš, y nalezneš nakonec znovu mne, Milosrdného;
jeho všechno stvoøení blahosloví y a chválí navìky.“
q (Píseò 9.) Tebe nad cherubíny ctìnìjší a nad serafíny bez pøirovnání

slavnìjší, bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme. (6. hlas)

Shromádìní zhoubcù Boha hanobících, y koncil lstivých bohovrahù,
máš nyní pøed sebou, Kriste. y A jako nespravedlivého chopili se
Tvùrce všech, jeho velebíme.
·

Bezboní nechápou Boí Zákon, y slova prorokù je pouèují
marnì,
jako ovci na poráku nespravedlivì vleèou tebe, y Vládce všech,
jeho velebíme.
·

Zákoníci a knìí, ranìní závistnou zlobou, y odevzdávají pohanùm na zabití tebe,
který jsi ivotem darovaným všem národùm y dle své Boské pøirozenosti ivotodárce, jeho velebíme.
·

·

Jako psi doráející y krouí kolem tebe mnozí lidé,
bijí tì a políèkují, y plijí ti do tváøe

· a vyslýchají tebe, Králi, y livì proti tobì svìdèíce.
Všechno jsi pøetrpìl, y všechny jsi spasil.
Pak exapostilarij – svìtilen (tøikrát) (6. hlas – stichirový):

Rozumného lotra v jediné hodinì y uèinil jsi hodným království svého.
I mne døevem Køíe osvì, Pane, y a spasi mne.

9. evangelium (Jan 19,25—37)
A hned poté: Vše, co dýchá… (GS: 550/445)
Vše, co dýchá, chval Hospodina. Chvalte Hospodina na nebesích, chvalte
ho na výsostech: tobì náleí píseò jako Bohu. Chvalte ho všichni andìlé
jeho, chvalte ho všecky síly jeho: tobì náleí píseò jako Bohu.
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A k tomu ètyøi stichiry
Zpíváme tøi stichiry (první dvakrát) (3. hlas):

Dvì špatné vìci y uèinil mùj prvorozený syn, Izrael:
opustil mne, Pramen vody ivé, y a vykopal sobì studnici bezvodou;
Mne na døevì ukøioval, y a Barabáše si vyádal propustit.
Hrozí se nad tím nebe y a slunce paprsky své skrylo,
ty však, Israeli, nezastydìl ses, y ale vydal jsi Mne smrti.
Odpus jim, Otèe, y nebo nevìdí, co èiní.
· Kadá èást svatého tìla tvého y vytrpìla zneuctìní kvùli nám:
hlava dostala trní, tváø byla poplivána, y líce strpìly údery;
po rtech se rozléval ocet y a jazyk musel ochutnat luè;
uši vyslechly neuctivý posmìch, y záda pøijala bièování
a ruka musela dret tøtinu, y a celé tìlo snést nataení na køí;
údy byly pøibity høeby, y bok byl proboden kopím.
Za nás jsi trpìl y a od muk vìèných jsi nás vysvobodil;
sestoupil jsi k nám pro svou lidumilnost y a povznesl nás, nejmocnìjší Spasiteli.
Smiluj se nad námi, y smiluj se nad námi!
Na tebe, Krista ukøiovaného, y veškeré stvoøení hledìlo rozechvìle,
základy zemì se tøásly strachem y pøed vládou tvojí.
Kdy jsi byl vyzdvien, y zmaøeno bylo plemeno hebrejské,
opona chrámová y roztrhla se ve dví,
mrtví vstali z hrobù y a setník se zhrozil, vida ten div.
Matka tvá stojící u tebe y s mateøským pláèem zvolala:
„Jak bych nemìla naøíkati y a jak nebýt drásána v nitru svém,
kdy tì vidím nahého a odsouzeného na smrt y a visícího na køíi!“
Pane, jen ses nechal ukøiovat a pohøbít, y a z mrtvých jsi vstal,
sláva tobì!
·

Sláva…

Svlékli ze Mne šat mùj y a odìli Mne v roucho šarlatové,
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na hlavu mi vloili korunu z trní y a do pravice mi vloili hùl,
abych je rozdrtil y jako prasklé nádoby hlinìné.
I nyní…

Záda svá jsem nastavil pro rány, y tváøe své jsem neodvrátil od poplivání,
na soud pøed Piláta jsem se dostavil, y a køí pøetrpìl jsem za spásu
svìta.

10. evangelium (Marek 15,43—47)
Poté malé slavosloví: „Sláva na výsostech Bohu“ (GS 550/446). Ektenie: „Vykonejme ranní modlitbu naši…“ a další jako obvykle a
k ohlasu: „Nebo ty jsi Bùh milosti…“ (GS 552/446) Pokoj všem! I duchu tvému! Skloòme hlavy své… Pøed tebou… Hned nato:

11. evangelium (Jan 19,38—42)
Knìz koná plné okuøování
(Zaèíná se od evangeliáøe uprostøed chrámu)
Stichiry na stichovnì samohlasné (všichni spoleènì) (1. hlas):

Všechno stvoøení zmìnilo se strachem, y kdy tì, Kriste, vidìlo viset
na køíi;
Slunce se zatmìlo y a zemì se tøásla ve svých základech.
Vše trpìlo spolu s tebou, y jen jsi všechno stvoøil.
Dobrovolnì jsi snášel muka za nás, y Pane, sláva tobì!
(2. hlas; zde notováno na 1. hlas – stichirový)
Stíšek:

Rozdìlili sobì roucha má a o mùj odìv metali los.

Lidé bezboní a zloèinní, y proè se vyuèujete v daremnostech?
Kvùli èemu jste odsoudili k smrti Toho, y který je ivotem všech?
Div ohromný – vdy Zakladatel svìta y vydává se v ruce bezboných
a na døevì køíe y je vyvýšen Lidumil,
aby a v podsvìtí osvobozoval spoutance volající: y Trpìlivý Pane,
sláva tobì!
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Stíšek:

Za pokrm mi dali luè, na moji ízeò napojili mne octem.

Spatøivši dnes neposkvrnìná Panna tebe, y vtìlené Slovo Boí, na
køíi povýšené,
naøíkalo její mateøské nitro, y její srdce bylo hoøce ranìno,
sténala bolestnì z hlubin duše, y tváø za vlasy rozpuštìnými si drásala.
Proto se bila v prsa y a alostnì úpìla:
„Bìda mnì, Boské dítì, y bìda mnì, Svìtlo svìta,
proè ses mi z oèí ztratil, y Beránku Boí?“
Vojska beztìlesných andìlù se nad tím zachvìla y a pravila: „Nepostiitelný Pane, sláva tobì!“
Stíšek: Bùh, který byl Králem naším ji pøede všemi vìky, spasení

vykoná uprostøed zemì.

Tebe, Uèinitele všech a Boha, y kdy vidìla, Kriste, pøibitého na
køíi
ta, je tì bez úèasti mue porodila, y zvolala hoøce:
„Synu mùj, kam mizí krása podoby tvé? y Nesnesu hledìt na tvé nespravedlivé ukøiování!
Pospìš tedy, povstaò z hrobu, abych i já spatøila y tvé tøetího dne
z mrtvých vzkøíšení.“
Sláva…

Poté, co jsi vstoupil na køí, y hrùza a tøes padly na všechno stvoøení;
zemi jsi tudí sám zabránil, y aby pohltila ty, kteøí tì ukøiovali;
podsvìtí jsi pøikázal, y aby propustilo spoutance.
Soudce ivých i mrtvých, pøišel jsi, y abys lidem pøinesl ivot a nikoliv smrt,
a tak jsi lidi obnovil. y Lidumile, sláva tobì!
I nyní…

Ji svírá Jeíš v ruce tøtinu y znamenající rozsudek,
nespravedlivými soudci byv souzen y a na køí odsouzen;
i stvoøení se trápí, y vidouc na køíi Pána.
Jen pøirozeností tìla trpíš za mne, y Dobrotivý Pane, sláva tobì!
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12. evangelium (Matouš 27,62—66)
Poté (GS 554/449):

Dobré jest chválu vzdávati Hospodinu; a opìvovati jméno tvé, Nejvyšší.
Zvìstovati za jitra milost tvoji a pravdu tvoji po celou noc. ( 91/92)
Ète se: trojsvatá píseò a po Otèe náš
Evangeliáø je mezitím odnášen na svatý pøestol (pokud se èetlo dvanáct
strastných ètení uprostøed chrámu). Krátké zazvonìní na všechny zvonky. Po uloení evangelia na svatý prestol se zavírají královské dveøe
a knìz si svléká felon.
Tropar (4. hlas)

Vykoupil jsi nás od kletby zákona y krví svou drahocennou,
nechav se na køí pøibíti, y kopím probodnouti,
nesmrtelnosti pramen lidem jsi otevøel, y Spasiteli náš, sláva tobì!
Pak vroucí ektenie: „Smiluj se nad námi, Boe…“ A zakonèení: „Velemoudrost…“ „Poehnej.“ „Poehnán jest Kristus, Bùh náš…“ Upevni,
Boe, svatou pravoslavnou víru… Pøesvatá Bohorodice, spasi nás…
Sláva tobì, Kriste Boe, nadìje naše… atd. (GS 556/449) Propuštìní:

J

en poplivání, bièování, rány, køí a smrt za spásu svìta pøetrpìl,
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých,
slavných a všechvalných apoštolù, svatých spravedlivých bohorodièù Jáchyma i Anny a všech svatých, nech smiluje se nad námi a spasí nás, jako
blahý a lidumil.
Vìøící: Amen.
Nepøipojovat první hodinku, ale o 2. denní hodinì (tj. 8. hod. dopolední)
èíst všechny hodinky spoleènì.
Liturgie se na Velký pátek nekoná (kromì svátku Zvìstování).
V Rusku je zvykem, e si vìøící odnášejí z bohosluby zapálené svíce do
svých pøíbytkù.

Velkopáteèní veèerní bohosluba
s vynášením pláštìnice
Na „Hospodine k tobì volám“ — 6 stichir (1. hlas):

Všechno stvoøení zmìnilo se strachem, kdy tì, Kriste, vidìlo viseti
na køíi; Slunce se zatmìlo a zemì se tøásla ve svých základech.
Veškerenstvo spolutrpìlo s tebou, jen jsi všechno stvoøil. Dobrovolnì jsi trpìl za nás, Pane, sláva tobì! (Dvakrát)
(Hlas 2.) Lidé bezboní a zloèinní, proè se vyuèujete v daremnostech?

Kvùli èemu jste odsoudili k smrti Toho, který je ivotem všech? Div
ohromný – vdy Zakladatel svìta vydává se v ruce bezboných
a na døevì køíe je vyvýšen Lidumil, aby a v podsvìtí osvobozoval
spoutance volající: „Trpìlivý Pane, sláva tobì!“
Spatøivši dnes neposkvrnìná Panna tebe, Slovo Boí, na køíi povýšeného, naøíkalo její mateøské nitro, její srdce bylo hoøce ranìno,
sténala bolestnì z hlubin duše, tváø za vlasy rozpuštìnými si drásala. Proto se bila v prsa a alostnì úpìla: „Bìda mnì, Boské dítì,
bìda mnì, Svìtlo svìta, proè ses mi ztratil z oèí mých, Beránku
Boí?“ Vojska beztìlesných andìlù byla z toho zachvácena tøesem
a pravila: „Nepostiitelný Pane, sláva tobì!“
Kdy vidìla tebe, Kriste, uèinitele všech a Boha, pøibitého na køíi
ta, je tì bez úèasti mue porodila, zvolala hoøce: „Synu mùj, kam
mizí krása podoby tvé? Nesnesu hledìt na tvé nespravedlivé
ukøiování. Pospìš tedy, povstaò, abych i já spatøila tvoje tøetího
dne z mrtvých vstání.“
(Hlas 6.) Dnes Vládce všech pøed Pilátem stojí, na køí je poslán Uèinitel všech, který jako Beránek byl dle své vùle pøiveden. Høeby je
pøibit, na boku je proboden. Houbou napojili Toho, který manu jako
déš sesílal, do tváøe je políèkován Vykupitel svìta a svými sluebníky je vysmíván Stvoøitel všech. Ó lidumilnosti Vládcova! On se
modlí k Otci za ty, kteøí ho køiují, øka: „Otèe, odpus jim tento
høích, nebo nevìdí bezboníci, jakou nespravedlivost èiní.“

Velkopáteèní veèerní bohosluba s vynášením pláštìnice

25

Sláva… (6. hlas)

Ó, jaký to bezboný koncil! Krále stvoøení zde odsuzují k smrti, nestydíce se pøed jeho dobrodiním, které jim pøipomenul pøed tím,
hlásaje: „Lide mùj, co jsem uèinil tobì? Co jsem Judsko nenaplnil
zázraky? Co jsem zesnulé nevzkøísil jediným slovem? Co jsem neuzdravoval všelikou nemoc a jakýkoliv neduh? Jak mi tedy odplatíte? Proè si mne nepamatujete? Za uzdravování mi uštìdøujete rány;
za ivot, který jsem dával vašim nebotíkùm, mne chcete usmrtit
pøibitím na døevo; jako se zloèincem zacházíte se svým dobrodincem; jako s pøestupníkem zacházíte se zákonodárcem; jako
odsouzence vedete Krále všech.“ Trpìlivý Pane, sláva tobì!
I nyní… (Hlas tý — 6. stichirový; pomalu zpívat)

Strašné a pøeslavné tajemství y vidíme dnes uskuteènìno.
Nedotknutelný jest zajat; y spoután je ten, jen Adama uvolnil
z kletby.
Jen zpytuje srdce i nitro, y jest neprávem vyšetøován;
do aláøe jest uvren ten, y který kdysi uzavøel tùni propastnou.
Pøed Piláta jest postaven ten, y pøed ním s chvìním stojí mocnosti
nebeské,
bit jest rukou tvora Stvoøitel, y na køí odsouzen jest Soudce ivých
i mrtvých.
Ve hrobì jest uzavøen ten, y jen vyplenil podsvìtí.
Ó, Trpiteli, jen všechno snášíš z milosrdenství y a všechny jsi spasil od kletby,
dobrotivý Pane, y sláva tobì!
Vchod s evangeliem
Svìtlo tiché. První prokimen

Knìz: Pozor mìjme!

Rozdìlili sobì roucha má, y a o mùj odìv metali los.
Verš: Boe, Boe mùj, slyš mne, proè jsi mne opustil?
Paremije: Exodus (33,11—23)
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Druhý prokimen (ète almista)

Knìz: Pozor mìjme!

Sudi, Hospodine, ty, kteøí mi pøíkoøí èiní, y oboø se na ty, kteøí
oboøili se na mne.
Verš: Vezmi zbroj i štít, a povstaò mi na pomoc.
Paremije: Job (42,11—16) a Isaiáš (52,13—15; 53,1—12; 54,1)
Prokimen pøed apoštolem (ète almista)

Knìz: Pozor mìjme!

Poloili mne do nejspodnìjší jámy, y do propasti temnot a stínu
smrti.
Verš: Hospodine, Boe spasení mého, ve dne i v noci volám k tobì.

Apoštol:
Ètení z listu sv. apoštola Pavla (1. Korintským 1,18— 2,2)
Alleluja (1. hlas)

Zachraò mne, Boe, nebo vtrhl pøíval vod do duše mé.
Verš: Pohanu a utrpení èekej, duše má.
Verš: A se zatmí oèi jejich, Boe, aby nevidìli.

Evangelium:
Matouš 27,1—38; Lukáš 23,39—43; Matouš 27,39—54; Jan 19,31—37;
Matouš 27,55—61
Ektenie („Rceme všichni…“) poté „Dej, Hospodine…“
„Vykonejme veèerní modlitbu naši…“
Královské dveøe se zavírají. V prùbìhu stichir knìz ukládá pláštìnici na
svatý prestol. Na poslední stichiru („Tebe, jen se svìtlem…“) se otevírá
královská brána a okuøuje se pláštìnice na svatém prestole (tøikrát kolem prestolu). (Otevøít královskou bránu a okuøovat pláštìnici mono
i trochu døíve.)
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Stichiry na stichovnì (2. hlas)

Kdy tebe, jen jsi ivot všech, mrtvého sòal s køíe Josef Arimatejský, pomazal tì, Kriste, vonnými mastmi a do plátna tì zavinul.
Láskou byl pohnut, aby srdcem i ústy zlíbal tvé tìlo nepodléhající
tlení, pak však ovládnut bázní zvolal s radostí: „Sláva sestoupení
tvému s nebes, Lidumile!“
Stíšek:

Hospodin kraluje, odìn jest velikolepostí.

Kdy ses za všechny do hrobu nového poloil, Vykupiteli všech, peklo všemu se vysmívající vidouc tebe, zhrozilo se; veøeje si znièil, vrata jsi rozlomil, hroby se otevøely, mrtví vstali; tehdy Adam vdìènì
se radovav, volal k tobì: „Sláva sestoupení tvému, Lidumile!“
Nebo upevnil vesmír, který se nepohne.

Aè jsi byl tìlem v hrobì uzavøen, pøece jsi tenkrát dle Boské pøirozenosti zùstal nepopsatelný a neohranièený. Uzamkl jsi království
smrti a panování pekla jsi zrušil. Tehdy jsi uèinil sobotu tuto hodnou Boího poehnání i slávy a jasu.
Domu tvému náleí svatost, Hospodine, na vìky.

Mocnosti nebeské zhrozily se pøed nevypravitelnou trpìlivostí tvou,
kdy vidìly tebe, Kriste, jak jsi bezboníky pomluven za lháøe, jak
kámen hrobový peèetìn je rukama, které probodly neporušitelný
bok tvùj. My se však radujeme z našeho spasení, volajíce tobì:
„Sláva sestoupení tvému, Lidumile!“
Sláva… I nyní… (Hlas 5.)

Tebe, jen se svìtlem jako rouchem odíváš, sòal s døeva Josef s Nikodémem, a vida tì mrtvého, nahého a nepohøbeného, poèal v hlubokém pohnutí srdce pohøební pláè a zalkal: „Bìda mnì, Jeíši nejsladší, jeho v pohanìní na køíi visícího vidouc, slunce zahalilo se
temnotou. Zemì se tøásla strachem a opona chrámu ve dví se roztrhla. Ó, nyní zøím tebe, podstoupivšího pro mne dobrovolnì smrt.
Jak pohøbím tebe, Boe mùj? Jakým plátnem tì ovinu? Jak se rukama svýma dotknu neporušitelného tìla tvého? A jaké alozpìvy
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budu zpívati o skonání tvém, ó Slitovný? Velebím utrpení tvé, opìvám pohøeb tvùj a doufaje ve vzkøíšení, volám: Pane, sláva tobì!“
Nyní propouštíš…
alimista ète trojsvatou píseò a po Otèe náš
Nyní se koná za zpìvu troparù vynášení pláštìnice. Knìz se tøikrát pokloní a bere pláštìnici ze svatého prestolu, nese ji kolem prestolu a vychází s ní severními dveømi (pøed ním jde svíce a kadidlo). Klade ji na pøipravený stùl uprostøed chrámu (tak, aby Kristus na ikonì pláštìnice mìl
hlavu k severu a nohy k jihu). Na pláštìnici se klade naprestolní evangelium. Poté knìz okuøuje Boí hrob (tøikrát kolem), naèe se on i vìøící tøikráte klanìjí.
Tropary (2. hlas) — pomalu (pøípadnì opakovat, dokud je potøeba):

Šlechetný Josef, s døeva sòav pøeèisté tìlo tvé, y plátnem èistým je
ovinul,
a pokryv je vìcmi vonnými, y ve hrob nový je poloil.
Sláva… Šlechetný Josef, s døeva sòav…
I nyní…

U en myronosic v hrobì stanul andìl volající: y Myro je vhodné pro
mrtvé,
Kristus však ukázal, y e smrt a porušení mu nejsou vlastní.
Zde se má pronášet kázání.

Knìz: Velemoudrost!
Lid: Poehnej!
Propuštìní knìz øíká v královské bránì:

J

en pro nás lidi a pro naše spasení hrozná muka, ivotodárný køí
a dobrovolné pohøbení tìla zvolil, Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých všechvalných apoštolù a svatých spravedlivých (bohorodièù) Jáchyma i Anny a všech svatých nech smiluje se nad
námi a spasí nás, jako Blahý a Lidumil.
Pak se zavírá královská brána a zatahuje závìs.

Velká sobota
Veèerní liturgie sv. Basila
Pøi liturgii sv. Basila; Gorazdùv sborník – str. 568 / 458. Kanonický èas
pro zaèátek této liturgie je 10. hodina dne (tj. 16. hod. odpolední). Vchodné modlitby knìz ète pøed pláštìnicí. Proskomidii èiní pøi stichirách
a pøi ètení patnácti paremijí. Knìz zaèíná: „Blahosloveno budi království…“ a poté zaèátek veèerní bohosluby, jak je obvyklé. „Blaený mu“
se nebere.
Na »Hospodine k tobì volám…« — stichiry na 8 :

Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání mé.

Veèerní naše modlitby pøijmi, svatý Hospodine, a udìl nám odpuštìní høíchù, nebo ty jsi jediný zjevil svìtu vzkøíšení.
Ké bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.

Obejdìte, lidé, Sión a obejmìte jej, a vzdejte na nìm slávu Tomu,
jen byl vzkøíšen z mrtvých. Nebo On je Bùh náš vysvobozující nás
od nepravostí našich.
Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine, kdo
obstojí? U tebe však je oèištìní.

Pojïte, lidé, zapìjme a pokloòme se Kristu, oslavujíce Ho pro
zmrtvýchvstání. Nebo On jest Bùh náš, který vysvobodil svìt
z pasti nepøítele.
Pro tvé jméno, Hospodine, jsem èekal na tebe, oèekává duše má
tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.

Smrtí tvou, Kriste, vysvobozeni jsme od utrpení a vzkøíšením tvým
zachránìni jsme od porušení. Pane, sláva tobì!
Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá Israel
v Hospodina.
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Dnes peklo s náøkem úpí: „Lépe by mi bylo, kdybych nepøijímalo
Toho, jen se z Marie narodil. Nebo udeøil na mne, panství mé rozvrátil, vrata mìdìná rozdrtil. Duše, které jsem pøedtím drelo, Bùh
Svatý vzkøísil.“ Pane, sláva køíi a vzkøíšení tvému!
Nebo u Hospodina je milost a hojné je u Nìho vysvobození; On
vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.

Dnes peklo s náøkem úpí: „Znièena jest moje moc, nebo jsem pøijalo Zemøelého jako jednoho z mrtvých. Nyní ho však ji nemohu
udret a ztrácím spolu s Ním i ty, nad nimi jsem kralovalo. Mìlo
jsem všechny nebotíky od vìkù, avšak hle, Tento všechny pozdvihl.“ Pane, sláva køíi a vzkøíšení tvému!
Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte Ho všichni
lidé.

Dnes peklo sténajíc, úpí: „Pryè je moje vladaøství, nebo ukøiovaný
Pastýø vzkøísil Adama. Pøišlo jsem o ty, nad nimi jsem kralovalo.
A pøipraveno jsem i o ty, které jsem mohlo pohltit. Ukøiovaný otevøel hroby, zrušena jest vláda smrti.“ Pane, sláva køíi a vzkøíšení
tvému!
Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda Hospodinova
zùstává na vìky.

Dnes peklo sténajíc, úpí: „Pryè je moje vladaøství, nebo ukøiovaný
Pastýø vzkøísil Adama. Pøišlo jsem o ty, nad nimi jsem kralovalo.
A pøišlo jsem i o ty, které jsem mohlo pohltit. Ukøiovaný otevøel
hroby, zrušena jest vláda smrti.“ Pane, sláva køíi a vzkøíšení tvému!
»Sláva…«

Dnešní den tajemnì pøedobrazil veliký Mojíš, kdy pravil:
„I poehnal Bùh den sedmý.“ Vdy toto je ta poehnaná sobota, to
je onen den odpoèinutí, v nìm Jednorozený Syn Boí odpoèinul od
všech prací svých – tento sobotní klid dodrel tak peèlivì, e a
k smrti. Vzkøíšením se však opìt navrátí a daruje nám ivot vìèný,
nebo je jediný Dobrý a Lidumil.
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»I nyní…« (Dogmatik 1. hlasu)

Opìvujme Pannu Marii … (Viz oktoich nebo GS str. 570 / 459)
Vchod s evangeliem (kolem pláštìnice)
Svìtlo tiché. Prokimen není
Hned zaèíná ètení 15 paremijí (pøedèítají se za pláštìnicí):

1.) Genesis (èili Stvoøení) 1,1—13. 2.) Isaiáš 60,1—16. 3.) Exodus
(èili Východ) 12,1—11. 4.) Jonáš 1,1 —4,11. 5.) Jozue 5,10—15. 6.)
Exodus 13,20 —15,19.
Závìr šesté paremije (Exod 15,1 od pol. —19) se zpívá jako modlitba:
almista:

Zpívati budu Hospodinu!

Všichni (na 5. hlas): Nebo se slavnì proslavil!
Tak i pøed kadým následujícím veršem, který almista zarecituje.
almista:

Konì i s jezdcem smetl do moøe!

·

Pomocník a ochránce mùj vykonal moje spasení!

·

To je mùj Bùh a já ho budu oslavovati – Bùh otce mého a já ho
budu vyvyšovat!

·

Hospodin rozdrtil vojska. Hospodin je jméno jeho. Vozy faraónovy i vojsko jeho uvrhl do moøe!

·

Nejlepší bojovníci jeho utopeni jsou v moøi Rudém!

·

Propasti pohltily je, ponoøili se do hlubiny jako kámen!

·

Pravice tvá, Hospodine!, proslavila se v síle!

·

Pravá ruka tvá, Hospodine!, porazila nepøátele! S velkou slávou
potøel jsi ty, kdo povstali proti tobì!

·

Sestoupil hnìv tvùj, kterýto je pohltil jako slámu. A duchem
rozpálení tvého rozestoupila se voda!
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·

Nahrnuly se vody jako hradba, nakupily se i vlny uprostøed
moøe.

·

Øekl nepøítel: Pronásledovat je budu, dohoním je, rozdìlím si
koøist, nasytí se jimi duše má, bít je budu meèem svým, vládnout nad nimi bude ruka má!

·

Seslal jsi Ducha svého a pøikrylo je moøe. Potopili se jako olovo
v hlubokých vodách.

·

Kdo podoben je tobì mezi bohy, ó Hospodine? Kdo je takovým
jako ty? Kdo proslaven je ve svatých svých, podivuhodný ve slávì, jako jsi ty, jen èiníš divy?

·

Napøáhl jsi pravici svou, a pozøela je zemì. Vedl jsi ve spravedlnosti lid tento svùj, který jsi vysvobodil!

·

V laskavosti své povedeš jej silou svou k pøíbytku svatosti své.
Slyší o tom pohané a bouøí se; bolesti zachvátily obyvatele filistýnské.

·

Tehdy zhroutí se vladaøi edomští, kníata moábská zachvátí
tøes. Rozprchnou se všichni obyvatelé Kananu.

·

A je pøepadne strach a tøes; pro mohutnost ramene tvého a
ztuhnou jako kámen!

·

Dokud neprojde lid tvùj, Hospodine, dokud neprojde lid ten,
jeho jsi pro sebe dobyl.

·

Uvedeš jej a zasadíš na hoøe dìdictví svého, na ní je pøíbytek
tvùj, Hospodine, kde sis uèinil svatyni svou, kterou pøipravily
ruce tvé, Hospodine.

·

Hospodin kraluje na vìky vìkùv a ještì dále. Kdy vešli konì faraónovi s vozy jeho i s jezdci jeho do moøe, pøivedl na nì Hospodin vlny moøské.

·

Kdeto synové Izraele procházeli po suchu prostøedkem moøe.

almista:

Zpívati budu Hospodinu!
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Sláva…
Všichni (na 5. hlas):

Nebo se slavnì proslavil!

I nyní…
almista: Nebo se slavnì proslavil!
Pokraèuje se ve ètení paremijí:

7.) Sofoniáš 3,8—15. 8.) 3. kniha královská 17,8—23 (v západních Biblích je to 1. Král 17,8—24). 9.) Isaiáš 61,10 —62,5. 10.) Genesis 22,1—18.
11.) Isaiáš 61,1—9. 12.) 4. královská 4,8—37 (v západních Biblích je to
2. Král 4,8—37). 13.) Isaiáš 63,11 —64,5. 14.) Jeremiáš 31,31—34.
15.) Proroctví Danielovo: Dan 3. kap. a Azarjášova modlitba (z deuterokanonických knih“). Konèí se modlitbou tøí mládencù v peci ohnivé.
Na závìr ètení paremijí jsou zpívány verše, pøi kterých se stojí:
Povstaneme a po kadém verši všichni zpíváme:

Opìvujte a vyvyšujte

Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, všechna díla jeho!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
almista: Dobroøeète Hospodinu, andìlé jeho!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, celá nebesa!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, andìlé jeho!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, všechny vody nad oblohou!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, všechny mocnosti jeho!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, Slunce a Mìsíci!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, nebeské hvìzdy!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, všechen dešti a roso!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
almista pøedøíkává verše:
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Dobroøeète Hospodinu, všechny vìtry!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, ohni a áre!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, chladno i horko!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, krùpìje rosy a snìhové vloèky!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, noci a dni!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, svìtlo a temnoto!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, lede a mraze!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, ledovce a snìhy!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, blesky a mraèna!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Nech dobroøeèí Hospodinu zemì!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, hory a kopce!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeè Hospodinu, vše, co roste na zemi!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, prameny vod a zøídla!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, moøe a øeky!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, kytovci a vše, co se hýbe ve vodách!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeè Hospodinu, všechno nebeské ptactvo!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, všechna zvíøata divoká i domácí!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, synové lidští!
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— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeè Hospodinu, Izraeli!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, knìí jeho!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, sluebníci jeho!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète Hospodinu, duchové a duše spravedlivých!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète, svatí a pokorní srdcem!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète, Ananiáši, Azario, Misaíle!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeète, apoštolé, proroci a muèedníci Hospodinovi!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Dobroøeème Otci i Synu i Svatému Duchu!
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv, amen.
— Opìvujte a velebte Hospodina po všechny vìky!
Chválíme, dobroøeèíme a klaníme se Hospodinu!
— Opìvujíce a vyvyšujíce Ho po všechny vìky!
Poté malá ektenie s ohlasem: „Nebo svatý jsi, Boe náš…“
Zde se pøechází do liturgie sv. Basila Velikého a hned se zpívá:

„Kteøíkoli v Krista pokøtìni jste…“ (Místo trojsvaté písnì)
Prokimen
Knìz: Pozor mìjme!

Všecka zemì klanìj se tobì a prozpìvuj tobì, y a opìvá jméno
tvé, Nejvyšší.
Verš: Jásej Hospodinu všecka zemì, pìj svatému jménu jeho.
Dále se pokraèuje v liturgii sv. Basila s následujícími zmìnami. Okuøování pøi prokimenu a epištole se dìje od horního místa v oltáøi, pak kolem svatého prestolu, ikony v oltáøi atd.
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Epištola na liturgii: Øím 6,3—11
Po pøeètení apoštola se nezpívá alleluja, ale hned almista zpívá
verše z 81. almu. (Pøi tom se mùe konat pøevlékání chrámu a duchovenstva do svìtlého.) Po kadém verši se zpìvem opakuje na 7. hlas:

Povstaò, ó Boe, suï zemi, nebo ty dìdiènì vládneš všemi
národy.
Stanul Bùh ve shromádìní bohù, mezi bohy koná soud.

·

Verš:

·

Verš: Jak dlouho budete soudit nespravedlivì, hledìt na postave-

·

Verš:

·

Verš:

·

Verš:

·

Verš:

ní osobností a stranit høíšníkùm?
Dopøejte spravedlivý soud chuïasu a sirotku, zjednejte
spravedlnost poníenému a ebráku.
Osvobozujte nuzného a chudého, z rukou høíšníka ho vytrhujte.
Nepoznali a nepochopili, ve tmì bloudí. Nech otøesou se
veškeré základy zemì!
Pravil jsem: „Jste bohové a všichni jste synové Nejvyššího.
Leè jako lidé umíráte a jako jeden z kníat padáte.“

Povstaò, ó Boe, suï zemi, nebo ty dìdiènì vládneš všemi národy.
Evangelium: Matouš 28,1—20
Další zmìny: k velkému vchodu se zpívá „Umlknìte smrtelníci“ a místo „Jest vpravdì dùstojno“ se zpívá „Nelkej nade mnou, ó Matko“; viz
„notáø“. Velký vchod se koná kolem pláštìnice.
Na konci liturgie: poehnání chleba a vína. Po zaambonové modlitbì
se zpívají tropary Velké soboty, knìz pøi tom okuøuje tetrapod s chleby
a vínem. Pak diákon: „K Hospodinu modleme se!“ Knìz ète modlitbu:

Pane, Jeíši Kriste, Boe náš, jen jsi pìt chlebù poehnal a pìt tisícù jimi
nasytil, sám poehnej chleby tyto i víno (ukazuje pravicí) a rozmno je
v tomto mìstì [této vesnici, tomto monastýru] a v celém svìtì svém; posvì
vìrné, kteøí z nich okusí. Nebo ty ehnáš a posvìcuješ veškerenstvo, Kriste, Boe náš, a tobì chválu vzdáváme, s bezpoèáteèným Otcem tvým i pøe-
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svatým a blahým a oivujícím Duchem tvým, nyní i vdycky, a na vìky…
Zpìváci: Amen.
Následuje obvyklé ukonèení:
Budi jméno Hospodinovo blahosloveno… atd.
V døíve tištìných Sluebnících mìla Velká sobota své vlastní propuštìní:

J

en pro nás a pro naše spasení se pokoøil, v naši chudobu se oblékl
a dobrovolnì muka pøetrpìl i smrt okusil, ve hrobì tìlem uloený
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých slavných všechvalných apoštolù, svatého otce našeho Basila Velikého, archiepiskopa Caesareje Kappadokijské i všech svatých nech smiluje se nad
námi a spasí nás, jako Blahý a Lidumil.
Zpìváci: Amen.

Podle typikonu se má konat následovnì (dnes hlavnì v monastýrech):
Liturgie má konèit ve 2. hodinu noèní (tj. 19.—20. hod. dle naší èasomíry, viz o tom pokyn v triodu postním: „…ekklesiarch má dbát na to, aby
liturgie konèila, kdy je 2. hodina noèní…“). Pak u nikdo neodchází
z chrámu, ale všichni sedí na svých místech. Bratøi dostanou kadý kousek chleba, šest fíkù a jeden pohárek vína. Koná se velké ètení ze Skutkù apoštolských od zaèátku:
almista øekne „zaèínání“. Knìz nato: „Na pøímluvy svatých apoštolù
Pane Jeíši Kriste, Boe náš, smiluj se nad námi.“ Po „Amen“ zaèíná almista èíst od zaèátku knihy, zatímco ostatní zaèínají jíst.
I ve farních chrámech se v noci pøed pùlnocí scházejí vìøící ke ètení Skutkù apoštolských. Ète, kdo chce; ve ètení se støídají. (Pøípadnì se pak
mùe èíst i kniha Zjevení sv. Jana.)
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Po skonèení ètení zaehne kostelník všechny lampády v chrámu. Knìz
poehná a zaèíná se trisagion atd. „Pojïte, pokloòme se...“ alm 50. Kánon Velké soboty a dále v postupu velkosobotní pùlnoènice.
Pùlnoènici je mono v pøípadì nouze vykonat jen symbolicky – zkrácenì:
po obvyklém zaèátku a „Pojïte, pokloòme se…“ 50. alm. (Kánon se vynechává.) „Nelkej nade mnou, ó Matko…“ (Viz notáø.) Trojsvatá píseò
a nedìlní tropar z 2. hlasu: „Kdy sestoupil jsi ke smrti…“ Pak zkrácená
vroucí ektenie a malé propuštìní.
Podle místních zvyklostí knìz v plném rouchu odnáší pláštìnici z Boího
hrobu uprostøed chrámu pøi pùlnoèní (tj. tìsnì pøed jitøní) do oltáøe
(Boí hrob ihned poté odnesou pøisluhující stranou). Pláštìnice se vnáší
do oltáøe otevøenými královskými dveømi. Zde se klade na svatý prestol,
kde zùstává a do opuštìní Paschy (den pøed Nanebevstoupením Pánì).
Knìz na zaèátku pùlnoènice pøipraví svatý prestol k uloení pláštìnice,
roztáhne oponu, otevøe královské dveøe a vychází tøikrát okuøovat pláštìnici (pøi 50. almu). Odnese evangeliáø do oltáøe. Pak ji pozdvihne a na
zádech nese do oltáøe (a ke královským dveøím mu mùe pomáhat kostelník èi nìkdo z vìøících). Uloí ji na svatý prestol a tøikrát ji okuøuje. Po
„Nelkej nade mnou, ó Matko…“ zavøe královské dveøe a zatáhne oponu.
Upravuje pláštìnici (klade na ni antimins, evangeliáø apod.), øíká ektenii a vychází na solej øíkat propuštìní pùlnoènice.
Konec triodu postního
Úderem pùlnoci se zaèíná slouit slavnostní paschální jitøní bohosluba.
Podle zvyku nikdo v chrámu pøed jitøní nezapaluje svíce (chrám je zhasnutý; hoøí jen lampády). Vìøící drí pøipravené zhasnuté svíèky, které si
na zaèátku jitøní rozsvítí od knìze vycházejícího s trojsvíèníkem a okuøujícího chrám (i ostatní svíce v chrámu na svícnech se rozehnou od svìtla, které pøináší knìz). Jitøní zaèíná buï prùvodem kolem chrámu (3×)
nebo v oltáøi trojím okuøováním knìze svatého pøestolu s následným velkým okuøováním chrámu.
Ihned po jitøní se mùe v noci konat první paschální liturgie sv. Jana
Zlatoústého (pøedpokládá to však, e knìz vykonal proskomidii v prùbìhu jitøní a nebo pøed jitøní bohoslubou; jedinì druhá varianta bývá
v pøípadì Paschy moná.)
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