Postup zpìvu troparù a kondakù po malém vchodu pøi liturgii

Po vchodu se zpívají tropary a kondaky tìchto druhù:
po nedìlních a sváteèních (je-li nedìle èi svátek) následují
1.) chrámové – a) v èest Pána (ne v nedìli èi ve svátek Pánì), b) Bohorodici, c) svatých; dále
2.) dle dne v týdnu (po—so); poté 3.) svatým èi svátkùm øadovým (dle dne v roce);
následnì 4.) zádušní (je-li); a nakonec 5.) závìreèný kondak.

Øád zpívání troparù a kondakù
1 Nejdøíve zpívat všechny tropary a potom za nimi všechny kondaky; nakonec se pìje závìreèný kondak – Bohorodièen nebo jiný.
¶ Ze všeho nejdøíve zpívat tropar v èest Pána. Proto v chrámu zasvìceném Pánu (tj. nìkterému svátku Pánì) øíkají nejprve tropar chrámu, v nedìli však tropar nedìlní (voskresný).
. Tropar a kondak chrámu, zasvìcenému svátku Kristovu, v nedìli nikdy v roce nezpíváme, kvùli oslavì nedìle – dne Vzkøíšení.
+ Ve støedu a v pátek – tropar Køíi.
+ V pøedsvátek a posváteèní dobì svátku Pánì – tropar pøedsvátku nebo svátku (v nedìli po
troparu nedìlním).
· Za troparem v èest Pána následuje tropar Matce Boí. Tedy, tam, kde je chrám zasvìcen
Bohorodici, zpívá se teï tropar chrámu. Je-li pøedsvátek, svátek èi posváteèní doba Bohorodice, tak nyní zpívat tropar pøedsvátku èi svátku.
¸ Tropar svìtci chrámu (je-li zasvìcen svatému).
¹ Tropar dni (v týdnu): pondìlku, úterku, ètvrtku èi sobotì.
º Za troparem dni následuje tropar øadovému svìtci èi (malému) svátku.
+ V sobotu nejdøíve tropar dne (tj. všem svatým) a pak øadovému svatému soboty.
» Kondaky. Zpívají se v téme poøadí jako tropary s tím rozdílem, e jsou završeny: „Nezahanbitelná zastánkynì…“ nebo kondakem chrámu Kristova (v chrámu v èest Pána) èi kondakem Bohorodici (v Bohorodièném chrámu; v sobotu vìtšinou kondakem: „Jako prvotiny…“ (tj.: „Hospodine, sadaøi všeho tvorstva…“); kdy je pøedsvátek èi doba posváteèní –
tedy kondakem pøedsvátku èi svátku. („Sláva…“ a pøedposlední, „I nyní…“ a závìreèný.)

Leè ne kadý den se zpívají všechny zde uvedené tropary a kondaky
¬ Chrámové tropary a kondaky se nezpívají,
jestlie v jiných troparech a kondacích (ne
chrámových) pøipadajících na tý den koná
se stejná oslava.
• V úterý po vchodu neøíkáme kondak chrámu zasvìceného Janu Køtiteli (Pøedchùdci), místo nìho se øíká kondak dne – toti
Jana Køtitele (jeliko je úterý).
• Kde je chrám zasvìcen apoštolùm, tam jim
nezpíváme chrámový tropar a kondak, je-li
ètvrtek.
• V sobotu se nezpívá svatému, jemu je
chrám zasvìcen (je-li chrám svìtce èi svìtice) – místo toho je toti oslava tìchto svatých
obsaena v denním troparu (všem svatým).
• Ve støedu a pátek se nebere tropar chrámu
Pánì, nebo se zpívá denní tropar Spasiteli
– Køíi (Spasi, Pane, lid svùj…)
• V nedìli se nezpívá tropar chrámu Kristovu, protoe tropar nedìlní je o Vzkøíšení.
• Kdy je pøedsvátek èi doba posváteèní ke
svátku Pána, tropar Kristovu chrámu se takté nezpívá; v chrámu v èest Pánì se nezpívá
ani kondak chrámu.
• Máme-li pøedsvátek èi dobu posváteèní
Bohorodièného svátku, nezpívá se tropar
chrámu Bohorodice; v chrámech Bohorodice se nezpívá ani kondak chrámu.

• Tropary i kondaky chrámových svatých se
neberou, je-li je památka svìtce, jen má polyjelej (èi bdìní) – v nedìli i ve všední dny.
 Tropary a kondaky dne (v týdnu) se zpívají po jednom kadý den, kromì ètvrtka a soboty, kdy se zpívají dva:
• Ve ètvrtek se zpívají tropary – apoštolùm
a sv. Mikuláši Divotvorci.
• V sobotu – všem svatým a zádušní.
® Denní tropary a kondaky se však nezpívají
po vchodu, nepìje-li se ten den oktoich. Místo nich jsou tropary a kondaky svatým èi
svátku.
• Take v pøedsvátek a v dobì posváteèní
a pøi opuštìní svátku tropary a kondaky dni
nezpíváme, protoe se nezpívá oktoich.
• V nedìli se nezpívá nedìlní tropar, jestli na
ten den pøipadne svátek Pánì z dvanáctera:
tropar svátku, „Sláva… I nyní…“ kondak
svátku. (Bohorodièný svátek z dvanáctera:
tropar nedìlní, tropar svátku, „Sláva…“
kondak nedìlní, „I nyní…“ kondak svátku.)
¯ Tropary a kondaky zádušní se neberou:
• v nedìli (den Vzkøíšení);
• ve všední dny mimo sobotu, pøipadá-li na
ten den památka svìtce, jen má vchod,
nebo slavosloví, èi polyjelej, nebo bdìní.
Nepatrnì doplnìný pøeklad z bohosluebné ústavy
(K. Nikolský, St. Petìrburg, 1900; str. 398—400)

Zpìv troparù a kondakù na liturgii v nedìli po malém vchodu (po „Pojïte, pokloòme se...“)
(konkrétní pøíklady)

Je-li v nedìli svátek velkého svìtce, který má Tropar chrámu (tj. svátku Bohorodice) a svìtci, k nìmu se koná bdìní. Poté „Sláva“ kondak
bdìní:
Ve chrámu zasvìceném svátku Pánì:
Tropar nedìlní; svìtce. „Sláva“ a kondak svìtce; „I nyní“ a kondak nedìlní. (Tropar a kondak zasvìcení chrámu se v nedìli nezpívá.)
Ve chrámu zasvìceném pøesvaté Bohorodici:
Tropar nedìlní; chrámu Bohorodice; svìtce.
Kondak nedìlní; „Sláva“ svìtce; „I nyní“ chrámu Bohorodice.
Ve chrámu zasvìceném svatému:
Tropar nedìlní; svìtce. Kondak nedìlní; „Sláva“ a kondak svìtci; „I nyní“ kondak „Nezahanbitelná zastánkynì“. (Tropary a kondaky
svatým, jim je zasvìcen chrám, se v takový
den nezpívají.)
+ Prokimen, apoštol, evangelium – nejdøíve
pokadé nedìlní dle panujícího hlasu, poté
svìtci.

svìtci, k nìmu se koná bdìní. „I nyní“ a kondak chrámu (tj. svátku Bohorodice).
Ve chrámu zasvìceném svatému:
Tropar svìtci, k nìmu se koná bdìní. Poté
„Sláva“ kondak svìtci, k nìmu se koná bdìní.
„I nyní“ a kondak „Nezahanbitelná zastánkynì“. (Chrámovému svatému se tropar a kondak na liturgii po vchodu nikdy nezpívá, kdy
se koná bdìní na svátek velikého svìtce.)

Kdy je nedìle v pøedsváteèní dobì a památku má tzv. „malý svìtec“

Tropar nedìlní; tropar pøedsváteèní; tropar
svatému, jeho je chrám; tropar svìtci, který
má ten den památku. Kondaky: nedìlní; chrámovému svatému; „Sláva“ a kondak svìtci
dne; „I nyní“ kondak pøedsváteèní. (Je-li
chrám zasvìcený Bohorodici, pak v takové dny
Je-li v nedìli obyèejná sluba svìtci (šesteriè- tropar a kondak chrámu Bohorodice nezpíváme.)
nému, se slavoslovím nebo polyjelejní):
Ve chrámu zasvìceném svátku Pánì:
Tropar nedìlní; svìtci toho dne (zpíváme
i druhý tropar, je-li). „Sláva“ a kondak svìtci
dne; „I nyní“ kondak nedìlní (je-li kondak druhému svìtci dne, pak: kondak prvnímu svìtci;
„Sláva“ a kondak druhému svìtci, „I nyní“
kondak nedìlní).
Ve chrámu zasvìceném pøesvaté Bohorodici:
Tropar nedìlní; chrámu Bohorodice; svìtci
toho dne (zpíváme i druhý tropar, je-li). Kondak nedìlní; „Sláva“ svìtci dne; „I nyní“ chrámu Bohorodice (je-li kondak druhému svìtci
dne, pak: po kondaku prvnímu svìtci „Sláva“
a kondak druhému svìtci; „I nyní“ kondak
chrámu Bohorodice).
Ve chrámu zasvìceném svatému:
Tropar nedìlní; chrámovému svatému; svìtci
toho dne (zpíváme i druhý tropar, je-li). Kondak nedìlní; chrámovému svatému; „Sláva“
svìtci dne; „I nyní“ a kondak „Nezahanbitelná
zastánkynì“ (je-li kondak druhému svìtci dne,
pak: kondak prvnímu svìtci; „Sláva“ a kondak
druhému svìtci; „I nyní“ a kondak „Nezahanbitelná zastánkynì“).
+ Prokimen, apoštol, evangelium – nedìlní
dle panujícího hlasu; má-li významnìjší svìtec
své ètení z apoštola a evangelia, ètou se po nedìlním; polyjelejní svìtec má i svùj prokimen.

Kdy je v nedìli (nebo v jakýkoliv jiný den)
svátek Pánì z dvanáctera
Tropar svátku; „Sláva... I nyní...“ kondak svátku. (Nedìlní sluba ustupuje sváteèní slubì.)

Kdy je v nedìli svátek pøesvaté Bohorodice
z dvanáctera
Tropar nedìlní; tropar svátku. „Sláva“ kondak
nedìlní. „I nyní“ kondak svátku.
+ Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv k pøijímání – nedìlní a svátku.

Kdy je v nedìli doba posváteèní a památku
má tzv. „malý svìtec“
Tropar nedìlní; svátku; chrámového svatého;
svìtce dne. Kondak nedìlní; chrámového svatého. „Sláva“ kondak svìtce dne. „I nyní“ kondak svátku. (Ve chrámech zasvìcených svátku
Pánì nebo pøesvaté Bohorodici se v takové dny
nezpívají tropary a kondaky zasvìcení chrámu.)

Kdy je v nedìli doba posváteèní a památku
má svìtec s polyjelejem nebo svìtec s bdìním
(litijí)

Tropar nedìlní; svátku a svìtci dne. Kondak
nedìlní. „Sláva“ svìtci. „I nyní“ svátku.
+ Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv k pøiJestlie je svátek svìtce s bdìním v jakýkoliv jímání – nedìlní a svìtci.

den v týdnu kromì nedìle:

Ve chrámu zasvìceném svátku Pánì:
Tropar chrámu (tj. svátku Pánì) a svìtce, k nìmu se koná bdìní. Poté „Sláva“ kondak svìtci,
k nìmu se koná bdìní. „I nyní“ a kondak chrámu (tj. svátku Pánì).
Ve chrámu zasvìceném pøesvaté Bohorodici:

Kdy je v nedìli opuštìní svátku z dvanáctera
Tropar nedìlní; svátku. „Sláva“ kondak nedìlní. „I nyní“ kondak svátku.
+ Apoštol a evangelium – nedìlní; místo „Jest
vpravdì dùstojno“ jako ve svátek; zpìv k pøijímání – nedìlní i ze svátku.
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