Litije
Postup litijní ektenie
a poehnání pìti chlebù, pšenice,
oleje a vína
Na veèerní bohoslubì po modlitbì
sklánìní hlav (po prosebné ektenii)
Pokud se slouí litije nebo se koná bdìní, tak nyní jsou
na øadì litijní stichiry pøíslušného svátku (jsou uvedeny
v mineji ve slubì svátku pøed stichirami na stichovnì, pøípadnì v triodu); po nich hned následuje litijní ektenie.
Nekoná-li se litije ani bdìní, pak se teï pøednášejí stichiry na stichovnì.
Na zaèátku litijních stichir knìz vychází z oltáøe do zadní
èásti chrámu (nìkde se koná litijní ektenie v pøedsíni chrámové). (Podle ruské tradice vychází duchovenstvo z oltáøe
severními dveømi, podobnì jako pøi malém vchodu; podle
øecké tradice vychází královskými dveømi.) Duchovenstvo
i vìøící drí po celou litiji (tj. litijní stichiry a litijní ektenii)
zapálené svíèky. Po pøíchodu na místo konání litije diákon
okuøuje.
Litijní ektenie:

Spasi, Boe, lid svùj a poehnej dìdictví svému. Navštiv svìt svou milostí a slitovností, pozdvihni korouhev køesanù pravoslavKnìz:
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ných a sešli na nás bohaté své milosti. Na
pøímluvy nejèistší Vládkynì naší, Bohorodice
a vdycky Panny Marie, mocí uctívaného a ivotodárného køíe, s pøispìním úctyhodných nebeských beztìlesných mocností, dùstojného
a slavného proroka, pøedchùdce a køtitele Jana,
svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatých našich otcù, velikých uèitelù celého svìta
a svìtitelù Basila Velikého, Øehoøe Theologa
a Jana Zlatoústého, svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa Myr Lykejských, divotvorce,
svatých apoštolùm rovných Cyrila a Metodìje,
uèitelù slovanských, svatého zboného kníete
Rostislava Moravského, svatého muèedníka
a kníete èeského Václava a svaté muèednice
knìny Ludmily, ctihodných a bohonosných otcù
našich, Ivana, poustevníka èeského, a Prokopa
Sázavského, svìtitele muèedníka Gorazda Èeského a Moravsko-slezského, svìtitele vyznavaèe
Alexije Karpatského, svatých vítìzných muèedníkù, ctihodných a bohonosných otcù našich,
svatých a spravedlivých rodièù Jáchyma i Anny,
svatého (jméno svatého, jeho jest chrám a jeho je svátek) a všech svatých, prosíme tebe, mnohomilostivý Pane, vyslyš nás høíšné, modlící se k tobì,
a smiluj se nad námi.
Vìøící:

Hospodi, pomiluj. (40×)
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Knìz:
Ještì modlíme se za pravou víru vyznávající a Krista milující pravoslavné pokolení
naše. Za jeho vítìzství, zachování, pokoj, zdraví
a záchranu. Aby mu Pán a Bùh náš ve všem pøispìti ráèil a ku pomoci byl, aby pod nohy našeho
rodu pravoslavného srazil kadého nepøítele
a škùdce jeho.
Vìøící:

Hospodi, pomiluj. (30×)

Ještì modlíme se za jejich svatosti
pravoslavné patriarchy, za metropolitu vladyku
Knìz:

(jméno) [a za vladyku (jméno); za archimandritu,
igumena (jméno)], i za všechno v Kristu bratrstvo

naše, i za kadou duši køesanskou trpící a zarmoucenou, milosti Boí a pomoci ádající; za
záštitu mìsta tohoto [svatého pøíbytku tohoto]
a všech v nìm ijících [vsi této a všech v ní ijících];
za mír a dobrý stav celého svìta; za blaho svatých církví Boích; za spasení a pomoc tìm, kteøí
se s pílí a bázní Boí namáhají, i za slouící otce
i bratry naše; za ty, kteøí vše opustili a v pustinì
pøebývají; za uzdravení nemocných; za pokoj
a odpoèinutí, blahou památku a odpuštìní høíchù všem døíve se odebravším zesnulým pravoslavným otcùm a bratøím našim, zde i všude jinde pochovaným; za osvobození zajatých, i za bratry naše ve slubách jsoucí, a za všechny slouivší a slouící ve svatém chrámì tomto, rceme:
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Hospodi, pomiluj. (50×)

Ještì modlíme se, aby ochránìno bylo
mìsto toto [byla ves tato] i svatý chrám tento [monastýr tento] a všechna mìsta a zemì od hladu,
moru, zemìtøesení, potopy, ohnì, meèe, vpádu
cizozemcù a obèanské války; aby milostivý a pøístupný k našim modlitbám byl blahý a lidumilný Bùh náš a odvrátil od nás veškerý na nás
uvalený hnìv a vysvobodil nás od pøicházejícího
spravedlivého trestu svého a smiloval se nad
námi.
Knìz:

Vìøící:

Hospodi, pomiluj. (3×)

Knìz:

Ještì modlíme se, aby Hospodin Bùh
vyslyšel hlas modlitby nás, høíšných,
a smiloval se nad námi.

Vìøící:

Hospodi, pomiluj. (3×)

Knìz mùe tiše vzpomínat ivé i zesnulé.
Knìz:

Vyslyš nás, Boe, Spasiteli náš, nadìje všech konèin zemì i tìch, kteøí jsou
daleko na moøi; a milostiv, milostiv
budi, Vládce, ke høíchùm našim
a smiluj se nad námi. Nebo milostivý
a lidumilný Bùh jsi ty a tobì chválu
vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.

Vìøící:

Amen.
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Knìz:

Pokoj všem.

Vìøící:

I duchu tvému.

Knìz:

Skloòme hlavy své pøed Hospodinem!

Vìøící:

Pøed tebou, Hospodine.
(Všichni skloní hlavy)

Knìz:

(hlasitì)

Vládce mnohomilostivý, Pane Jeíši
Kriste, Boe náš, na pøímluvy nejèistší Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie,
mocí uctívaného a ivotodárného køíe, s pøispìním úctyhodných nebeských beztìlesných mocností, dùstojného a slavného proroka, pøedchùdce a køtitele Jana, svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatých slavných vítìzných muèedníkù i ctihodných a bohonosných otcù našich;
svatých našich otcù, velikých uèitelù celého svìta a svìtitelù Basila Velikého, Øehoøe Theologa
a Jana Zlatoústého, svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa Myr Lykejských, divotvorce,
svatých apoštolùm rovných Cyrila a Metodìje,
uèitelù slovanských, svatého zboného kníete
Rostislava Moravského, svatého muèedníka
a kníete èeského Václava a svaté muèednice
knìny Ludmily, ctihodných a bohonosných otcù
našich, Ivana, poustevníka èeského, a Prokopa
Sázavského, svìtitele muèedníka Gorazda Èes-
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kého a Moravsko-slezského, svìtitele vyznavaèe
Alexije Karpatského, svatých a spravedlivých
rodièù Jáchyma i Anny, svatého (jméno svatého,
jeho jest chrám, a svatého, jeho je svátek) i všech svatých svých uèiò modlitbu naši sobì pøíjemnou, y
daruj nám odpuštìní høíchù našich, y ochraò nás
záštitou køídel svých, y zapuï od nás kadého
nepøítele a odpùrce, y daruj mír ivotu našemu, y
Pane, smiluj se nad námi i nad svìtem svým y
a spasi duše naše jako blahý a lidumil.
Vìøící:

Amen.

(Konec litijní ektenie)

almista

ète stichiry na stichovnì

Po stichirách následuje „Nyní propouštíš“ pak trisagion
a po Otèenáš. Poté se zpívají tøi tropary (bez „Sláva…“
a bez „I nyní…“). U svátkù z dvanáctera se tøikrát zpívá
sváteèní tropar.
Duchovenstvo stojí v prùbìhu stichir a doposavad u litijníku. V prùbìhu zpìvu troparù po Otèenáši knìz tøikrát
okuøuje litijník s pìti chleby, pšenicí, olejem a vínem.

Poehnání pìti chlebù (pšenice), oleje a vína
Kdy jsou tropary dozpívány, knìz pøistupuje
k litijníku a bere do ruky vrchní chléb.
Knìz:

K Hospodinu modleme se!

Vìøící:

Hospodi, pomiluj.

Litije na veèerní
Knìz:

7

(ehnaje jedním z chlebù, øíká modlitbu pro poehnání; dle zvyku jej posléze políbí)

Pane, Jeíši Kriste, Boe náš, jen jsi
pìt chlebù poehnal a pìt tisícù jimi nasytil,
sám poehnej chleby tyto, pšenici, víno a olej
(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 pøesvatým a blahým a oivujícím
Duchem tvým, nyní i vdycky, a na vìky vìkù.
Vìøící:

Amen.
Budi jméno Hospodinovo blahosloveno… (3×)
(Jako v závìru Boské liturgie.)

Pokud je jen litije (bez bdìní), pak ihned následuje propuštìní.
Koná-li se bdìní, následuje ještì èást almu 33. / 34.:

Blahosloviti budu Hospodina kadého èasu,
budi vdycky chvála jeho v ústech mých.
Hospodinem se chlubiti bude duše má, a to slyší
pokorní a zaradují se.
Velebte Hospodina se mnou, jeho jméno spoleènì vyvyšujme.
Vzýval jsem Hospodina a vyslyšel mne, a ode
všech souení vysvobodil mne.
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Pøistupte k nìmu a osvíceni budete, vaše tváøe
nebudou zahanbeny.
Tento uboák volal a Hospodin ho vyslyšel, ze
všech jeho souení ho zachránil.
Andìl Hospodinùv se vyzbrojí, aby drel hlídku
okolo tìch, kdo se Boha bojí, a bude je bránit.
Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blaený
èlovìk, který v nìho skládá nadìji.
Mìjte bázeò pøed Bohem všichni svatí jeho,
nebo nic neschází tìm, kdo se ho bojí.
Bohatí budou strádat a hladovìt, ale tìm, kdo
hledají Hospodina, nic dobrého nebude scházet.
Knìz:
Poehnání Hospodinovo na vás, blahodatí (milostí) a lidumilností jeho, vdycky,
nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Propuštìní:
Knìz:

Velemoudrost!

Vìøící:

Poehnej!

Poehnán jest Kristus, Bùh náš (Jsoucí), vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.

Knìz:

Vìøící:
Amen. Upevni, Boe, svatou pravoslavnou víru a pravoslavné køesany, na vìky vìkùv.
(A dále jako pøi závìru veèerní.)
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