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1. listopad – Svatých divotvorcù a nezištníkù
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8. listopad – Sbor svatého vrchního vojevùdce
Michaela a ostatních beztìlesných mocností
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24. listopad – Svaté velkomuèednice Kateøiny
30. listopad – Sv. apoštola Ondøeje Prvozvaného
Pøíloha ke svátkové mineji

Gorazdovy notace k posvátným hymnùm
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1. listopadu
Svatých divotvorcù a nezištníkù Kosmy a Damiána
Tropar sv. Kosmovi a Damánovi (hlas 8. — troparový)

Kondak (hlas 2. — zde notace hlasu 8. — stichirového)

Prokimen (hlas 4.)
Hospodin uskuteèní pøedivnì všechna svá pøání ve svatých, y kteøí
jsou na zemi jeho.
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Svatých divotvorcù a nezištníkù Kosmy a Damiána
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„Jednorozený Synu…“ (Pro sváteèní antifony – v F-Dur)

Na liturgii

Notace dle „Gorazdova sborníku“ (tj. Lidového sborníku modliteb a bohosluebných
zpìvù pravoslavné církve).
Je-li v mineji napø. po stichirách na »Hospodine, k tobì volám« odkaz na „1. nedìlní
bohorodièen na závìr stichir na „Hospodine, k tobì volám“; tzv. dogmatik – viz oktoich…“, není notace uvádìna zde, protoe by to byla zbyteèná duplicita. Notaci
k tìmto hymnùm lze toti najít pod èíslem pøíslušného hlasu v døíve pøipraveném
zpìvníku zvaném „Zpìv hymnù na velké veèerní bohoslubì: nemìnné hymny z postupu veèerní a tøi zpívané hymny z vládnoucího hlasu; z èasoslovu a oktoichu“;
tuto brourku lze stáhnout z adresy: www.pravoslavi.cz/download
(naleznete v kapitole „Z oktoichu“).
Toto je PDF soubor z adresy: www.pravoslavi.cz/download
Notáø – dodatek k èeské svátkové mineji pro listopad – díl III. [XI.]
Ji 11/2010–12–16 — v. 0,5

Mám Hospodina stále na zøeteli; nebo je mi po pravici, abych
nezakolísal.
Verš:
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Svatého a všechvalného apoštola Ondøeje

8. listopadu
Sbor svatého vrchního vojevùdce Michaela a ostatních
beztìlesných mocností

Na velké veèerní

Na liturgii

Tropar po Otèenáši (hlas 4.) Archandìlu Michaelovi

Kondak (hlas 2. — zde notace 4. hlasu — stichirového)
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Notáø svátkové mineje: 30. listopadu

Sbor svatého vrchního vojevùdce Michaela

Tropar po Otèenáši (hlas 4.) Apoštolu Ondøeji
Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«
První bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

»I nyní…« Bohorodièen (hlas 6. — stichirový)

Kondak apoštolu (hlas 2. — notace 1. hlasu — stichirového)

Na liturgii

Prokimen (hlas 8.)
Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich y a do všech konèin svìta
slova jejich.
Verš: Nebesa vypravují slávu Boí a díla rukou jeho hlásá obloha.
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Notáø svátkové mineje: 13. listopadu

Svatého a všechvalného apoštola Ondøeje

Prokimen (hlas 4.)
Èiníš andìly své jako vanutí vìtru y a sluebníky své jako oheò
hnoucí.

13. listopadu
Svatého našeho otce Jana Zlatoústého, archiepiskopa
konstantinopolského

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«
První bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

»I nyní…« Pøedsváteèní (hlas 4. – stichirový)

Kondak (hlas 6. – stichirový)
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Notáø svátkové mineje: 30. listopadu

Svatého našeho otce Jana Zlatoústého
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Kondak Merkuriovi (hlas 4. — stichirový)
Verš:

Dobroøeè, duše má, Hospodinu. Hospodine, tys nade vše veli-

ký!

Prokimen (hlas 4.) ( 67,36)
Podivuhodný je Bùh ve svatých svých, y Bùh Israele.
Verš: V chrámech dobroøeète Bohu, jen jest Hospodinem od poèátkù
Israele.

Na velké veèerní
Tropar po Otèenáši (hlas 8.) Janu Zlatoústému

30. listopadu
Svatého a všechvalného apoštola Ondøeje Prvozvaného

Na velké veèerní

Na liturgii
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Notáø svátkové mineje: 14. listopadu

Svaté velkomuèednice Kateøiny

Prokimen (hlas 1.) ( 48)
Ústa má promluví moudrost, y poznáním Boha pouèuji srdce své.
Tropar muèednici Kateøinì (hlas 4.)

14. listopadu
Svatého a všechvalného apoštola Filipa

Kondak apoštolu (hlas 8. – stichirový)
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Svatého a všechvalného apoštola Filipa

24. listopadu

Verš: Slyšte to, všechny národy, dávejte pozor, všichni, kteøí ijete na

zemi.

Svaté velkomuèednice Kateøiny. Svatého velkomuèedníka
Merkuria

Na velké veèerní
Tropar po Otèenáši (hlas 3.) Svatému apoštolu Filipu

Tropar muèedníku Merkuriovi (hlas 4.)

Kondak Kateøinì (hlas 2. — notace 1. hlasu — stichirového)
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Na liturgii

10

Notáø svátkové mineje: 21. listopadu

UVEDENÍ DO CHRÁMU

Prokimen (hlas 8.)
Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich y a do všech konèin svìta
slova jejich.

Verš: e shlédl na poníení sluebnice své; od této chvíle blahoslaviti

21. listopadu
UVEDENÍ DO CHRÁMU PØESVATÉ BOHORODICE

Na velké veèerní

mne budou všechna pokolení.
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Notáø svátkové mineje: 21. listopadu

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

UVEDENÍ DO CHRÁMU

Verš:

Nebesa vypravují slávu Boí a díla rukou Jeho hlásá obloha.

Místo »Jest vpravdì dùstojno« (z 9. písnì kánonu)
5. hlas – troparový

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«
První bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 8. – stichirový)
Zpìv ke svatému pøijímání »Kalich spasení vezmu«
Podle Gorazdovy tradice se zpívá takto – hlas 2. – troparový:
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Notáø svátkové mineje: 21. listopadu

UVEDENÍ DO CHRÁMU
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Tropar po Otèenáši (hlas 4.)
Nebo lze „Pojïte, pokloòme se…“ zpívat dle Gorazdova sborníku na jednoduchou melodii sváteèního troparu (4. hlas):

Na liturgii
Antifona 1.

Po „Pojïte, pokloòme se…“ se hned zpívá sváteèní tropar:
„Dnes pøedzobrazuje se milostivost…“ (Viz výše — na konci veèerní)
Pak »Sláva… I nyní…« A kondak svátku.

Malá ektenie
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Notáø svátkové mineje: 21. listopadu

Po malém vchodu „Pojïte, pokloòme se…“
Buï na sloitìjší (staroruský „znamenný“) nápìv (zpívat pomalu):

Kondak (hlas 4. — stichirový)

UVEDENÍ DO CHRÁMU
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Notáø svátkové mineje: 21. listopadu

Antifona 2.

Ihned následuje „Jednorozený Synu…“ (Jako v nedìli — viz zde str. 26)
Malá ektenie

Antifona 3.
Po kadém verši se zpívá tropar svátku: „Dnes pøedzobrazuje se milostivost…“

Malý vchod

UVEDENÍ DO CHRÁMU
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