
Minea svátková

Notáø pro øíjen

1. øíjna – Záštita pøesvaté Bohorodice

11. øíjna – Památka svatých Otcù

VII. všeobecného  snìmu

(koná se nejbli�ší nedìli)

26. øíjna – Sv. velkomuèedníka Dimitrije

Soluòského

Pøíloha ke svátkové mineji – díl II.

Gorazdovy notace k posvátným hymnùm
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Tropar Záštitì (hlas 4.)

1. øíjna

Svatého apoštola Ananiáše, jednoho ze sedmdesáti (2. st.)
Ctihodného otce Romana Sladkopìvce (6. stol.)
Tohoto dne oslavujeme Záštitu pøeèisté vládkynì naší
Bohorodice a v�dycky Panny Marie

26. øíjna 11

Verš: K tobì, Hospodine, volám: „Bo�e mùj, neodmlèuj se mi!“

Verš: Slyš, Bo�e, hlas mùj, kdy� prosím tebe.

Notace dle „Gorazdova sborníku“ (tj. Lidového sborníku modliteb a bohoslu�eb-
ných zpìvù pravoslavné církve).

Notáø – dodatek k rozšíøené èeské svátkové mineji pro øíjen – díl II. [X.]
Ji 10/2012—16 v. 0,33



10 26. øíjna

Prokimen (hlas 6.):

Spasi�, Pane, lid svùj y a po�ehnej dìdictví svému!

Prokimen muèedníku (hlas 7.):

Spravedlivý veseliti se bude v Hospodinu, y nadìji svoji skládá na
nìho.

1. øíjna 3

Na velké veèerní

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«

1. bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

»I nyní…« (Hlas 8. – stichirový)



4 11. øíjna

Kondak Záštitì (hlas 3.; zde je notace 7. hlasu – stichirového)

Prokimen – píseò Bohorodice (hlas 3.):
Velebí duše má Hospodina, y a duch mùj zaplesal v Bohu, Spasiteli
mém.

11. øíjna

Památka svatých Otcù sedmého všeobecného snìmu

26. øíjna 9

Na liturgii



8 26. øíjna

Tropar zemìtøesení (hlas 8.)

Kondak zemìtøesení (hlas 6. – stichirový)

Kondak velkomuèedníku (hlas 2., notace 1. hlasu – stichirového)

11. øíjna 5

Na liturgii

Verš: �e shlédl na poní�ení slu�ebnice své; od této chvíle blahoslavi-
ti mne budou všechna pokolení. (Luk 1,46-48)

Na velké veèerní

Tropar svatým Otcùm (hlas 8.)



6 26. øíjna

26. øíjna

Svatého a slavného velkomuèedníka Dimitrije Soluòského,
myrotoèivého († 306)

Kondak sv. Otcùm VII. všeobec. snìmu (hlas 6. – stichirový)

Prokimen svatým Otcùm (4. hlas, píseò Otcù):
Blahosloven jsi, Hospodine, Bo�e Otcù našich; y chváleno a slaveno
jest jméno tvoje na vìky!

Tropar sv. Dimitriji (hlas 3.)

26. øíjna 7

Na liturgii

Verš: Nebo� spravedlivý jsi ve všem, co jsi s námi uèinil.

Památka velikého a strašného zemìtøesení
v Konstantinopoli r. 740


