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Ke slávì svaté jednobytné, o�ivující a nerozdílné Trojice,
Otce i Syna i Svatého Ducha

Pøeklad z církevní slovanštiny

Pøekladatelská poznámka. Jako
pøedloha pro pøeklad poslou�ilo nìkolik
minejních vydání z rùzných dob. Hlavnì
však bylo pou�ito vydání Kyjevsko-pe-
èerské lávry z r. 1893 v reprintu Sreten-
ského monastýru z r. 1997. Pøihlí�elo se
té� k novému kritickému ruskému zpra-
cování, které koriguje nìkterá místa
textu dle øeckého znìní. Základem pro
tento èeský pøeklad poslou�ilo dílo ar-
chimandrity Sávy (Nerudy), které pak
bylo dùslednì srovnáváno s církevnì-
-slovanskou pøedlohou a prošlo zásad-
ním pøepracováním a doplnìním.

Biblický text paremijí byl pøekládán
z mineje (tj. z církevnì-slovanského znìní).

Znaèka noty ¯ za textem stichiry,
troparu èi jiného hymnu znamená, �e se
tento text má v ka�dém pøípadì zpívat
(a v notáøi jsou k tìmto hymnùm noty).

Notový záznam sváteèních prvních bo-
horodiènù a troparù (vèetnì kondakù,
antifon a prokimenù pro liturgii) je
v pøíloze – notáøi (vychází soubì�nì jako
zvláštní bro�ura). Pou�ita notace dle ná-
pìvù Gorazdova sborníku. Tropary jsou
notovány na troparové nápìvy; stichiry
a kondaky jsou notovány na nápìvy sti-
chirové (v Gorazdovì sborníku uvedeny
v rámci veèerní bohoslu�by).



1. listopadu

Svatých divotvorcù a nezištníkù Kosmy a Damiána
(3. stol.)

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 6

(Hlas 6.)

S vatí nezištníci, všechny nadìje své upnuli jste k nebesùm. Na-
slouchajíce evangeliu, nastøádali jste si tam poklad nezcizitel-
ný. Zadarmo jste dostali, zadarmo poskytujete léèení

nemocným. Zlata ani støíbra za svou léèbu nebrali jste, a ve všem
poslušni Krista prokazovali jste dobrodiní lidem i zvíøatùm a nyní
smìle prosíte za duše naše.

Svatá dvojice léèitelù stejného zpùsobu �ivota, jedné mysli a jedné
duše! V ošklivost pojavše pozemské vìci pomíjivé, u� zde v tìlech
svých byli jste jako andìlé a obyvatelé nebes. Proto podáváte léky
všem churavìjícím a nezištnì prokazujete dobrodiní potøebným.
Nále�itì uctívejme tímto výroèním svátkem svaté Kosmu a Damiá-
na, kteøí smìle prosí Krista za duše naše.

Stále vzpomínaná dvojice léèitelù stala se pøíbytkem celé Svaté
Trojice. Bohomoudøí Kosma a Damián jsou jako proudy uzdravující
vody tekoucí z o�ivujícího pramene. Jejich ostatky pøi dotyku léèí
od vášní, ba i pouhá jejich jména zahánìjí neduhy ode všech lidí,
utíkajících se k tomuto spásnému pøístavu v Kristu. Svatí Kosma
i Damián Ho nyní smìle prosí za duše naše.

Svatí nezištníci, moudøí Kosmo a Damiáne! Svrhnuvše tyranii váš-
ní a v Kristu odrazivše ka�dou myšlenku pocházející od zlého hada,
vzešli jste na nebi jako svìtla a osvìcovali jako hvìzdy celé podslu-
neèno. Bo�skými znameními a blahodatí neustále zaplašujete tmu
a vyháníte neduhy, ukazujíce se jako zachránci všech, kteøí s neko-
lísající vírou oslavují vaši slavnou památku.

»Sláva…« (Hlas 6. – stichirový) Od Anatolia

Bez konce je blahoda� svatých, kterou pøijali od Krista. Proto i je-
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jich ostatky z Bo�ské moci konají bez ustání zázraky a jejich jména,
vzývaná s vírou, uzdravují choroby nevyléèitelné. Skrze tyto svaté
léèitele, Pane, vysvoboï i nás od bolestí duševních i tìlesných jako
lidumil!

»I nyní…« Bohorodièen

Bohorodice, tys réva pravá, která nám vydala plod �ivota. K tobì se
modlíme: „Pros, Vládkynì, se svatými apoštoly, aby se smiloval nad
dušemi našimi!“

V pøedveèer støedy a pátku – bohorodièen køí�ový:

Uvidìvši neposkvrnìná Oveèka a neporušená Vládkynì tenkrát
svého Beránka na Køí�i povýšeného, s mateøskou bolestí vykøikla
a u�asle zvolala: „Nejmilejší dítì! Co je to za nové a veleslavné vidì-
ní? Jak to, �e bezblahodatné shromá�dìní vydává tì Pilátovu soudu
a odsuzuje na smrt Toho, kdo je �ivotem všech? Leè opìvám, Synu
a Slovo Bo�í, nevypravitelnì trpìlivé poní�ení tvé.“

Svìtlo tiché. Prokimen dne v týdnu

Stichiry na stichovnì

Z osmihlasníku.

Kde je chrám tìchto svìtcù, nebo má-li se zpívat polyjelej, tak ná-
sledující stichiry:

(Hlas 2.)

K oupel uzdravující v Jerusalemì vyléèila pouze jednoho churavé-
ho za rok, kde�to chrám nezištníkù uzdravuje jakékoliv

mno�ství nedu�ivých, v�dy� nevyèerpatelné a neubývající je bohat-
ství svatých léèitelù. Na jejich pøímluvy, Kriste, smiluj se nad námi!

Podivuhodný je Bùh ve svatých svých, Bùh Israele.

Od Theofana

Ve svaté lásce a v touze po budoucím �ili jste pracovitì a vyrovnáva-
li cesty spásy. Zachovavše tím neposkvrnìnou èistotu duše, odporo-
vali jste a� do konce klamu toho, co je hmotné. Pozlativše se
Bo�ským Duchem, udìlujete nemocným bezplatné uzdravení. Kos-
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ma a Damián, posvìcená dvojice, záøné a skvoucí pøátelství, osvíce-
ný bo�ský svazek! Nezištníci, kteøí nás navštìvujete v sou�eních
a nemocech, zadarmo léèíte neduhy duší našich.

Hospodin uskuteèní pøedivnì všechna svá pøání ve svatých, kteøí
jsou na zemi jeho.

Od Germana

Všechvalní léèitelé, aè jste se stali hodnými velkých darù, �ili jste
na zemi pokorným �ivotem, chodili z místa na místo, bez odmìny lé-
èili utrpení nemocných. Vidíme vás jako spoleèníky andìlù, Kosmo
s moudrým Damiánem, nádherní bratøi, pøímluvami svými
uzdravte i trápení naše!

»Sláva…« (Hlas 6.)

Krista, jen� skrze vás pùsobí, pov�dy majíce, svatí nezištníci, zá-
zraky ve svìtì konáte, kdy� uzdravujete churavìjící. Lékem vaším
je toti� pramen nevysychající, �ivá voda Ducha Svatého. Aè je z nìj
èerpáno, ještì pøetéká. Aè se vylévá, je vody stále hojnost. Ka�dého
dne z nìj nabíráme, a vody je více a více. Všechny napájí, a pøesto
v nìm vody neubývá. Ti, kdo z nìj naèerpají, jsou naplnìni léèivou
mocí, a pramen zùstává stále plný. Jak vás tedy, svatí Kosmo a Da-
miáne, máme nazvat? Jako lékaøe duší i tìl? Jako hojitele utrpení
nevyléèitelných? Jako bezplatnì všechny léèící? Svatí léèitelé, tento
dar pøijali jste od Krista Spasitele, jen� nám udìluje skrze vás
milost velikou.

»I nyní…« Bohorodièen

Nikdo z tìch, kdo se k tobì utíkají, neodchází zahanben, pøeèistá
Bohorodice Panno. Ten, kdo prosí o tvùj dar, bude však obdarován
tak, aby mu prosba jeho byla k u�itku.

V pøedveèer støedy a pátku – bohorodièen køí�ový:

Uvidìvši ta, je� tì porodila, tebe, Kriste, pøibíjeného na Køí�, zvola-
la: „Co je to za divné tajemství, na nì� hledím, synu mùj? Dárce
�ivota, jak to, �e umíráš, jsa tìlem zavìšen na døevì?“
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Tropar po Otèenáši (hlas 8.)

Svatí nezištníci a divotvorci, Kosmo a Damiáne, navštivte naše ne-
moci. Darem jste dostali, darem nám dávejte. ¯

Z jitøní

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

Pøijavše dar uzdravování, pøinášíte zdraví tìm, kdo� jsou v nouzi.
Vaším navštívením smìlost útoèících nepøátel podlomíte, uzdravu-
jíce svìt zázraky, lékaøi, divotvorci pøeslavní. ¯

Na liturgii

Blahoslavenství

Prokimen (hlas 4.): ¯
Hospodin uskuteèní pøedivnì všechna svá pøání ve svatých, y kteøí
jsou na zemi jeho.
Verš: Mám Hospodina stále na zøeteli; nebo� je mi po pravici, abych
nezakolísal.

Apoštol: 1. Korint 12,27 —13,8

Alleluja (hlas 2.):
Hle, jaké dobro a jaká útìcha tam, kde bratøi �ijí svornì. (� 132,1)

Evangelium: Matouš 10,1 a 5b—8

Ke svatému pøijímání:
Plesejte, spravedliví, Hospodinu, nále�í se lidem upøímným, aby jej
chválili. Alleluja (tøikrát). (� 32,2) ¯
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8. listopadu

Sbor svatého vrchního vojevùdce Michaela a ostatních
beztìlesných mocností

Je-li chrám zasvìcen jemu, nebo rozhodne-li pøedstavený, koná se bdìní.

Na velké veèerní

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 8

(Hlas 4.) K Michaeli

V rchní vojevùdce nebeských vojsk Michaeli! Trojsluneèného
Bo�ství bojovníku proti draku a dávnému hadu*, nad jiné se

skvìješ a radostnì voláš se vznešenými mocnostmi: „Svatý jsi,
Otèe! Svatý jsi, spolubezpoèáteèné Slovo! Svatý jsi i ty, Svatý Du-
chu! Jediná slávo, jedno království a jediná bytnosti, jedno Bo�ství
a jediná moci!“ [* = Joz 5,13; Dan 10; 12,1; Jud 9; Zjev 12,7—9; Luk 10,18]

Pøední andìli Michaeli! Tvùj zjev je ohnivý a tvá krása úchvatná!
Jako nehmotná bytost obcházíš všechny konèiny a vykonáváš roz-
kazy Tvùrce veškerenstva. Jsi znám jako mocný v síle své a chrám
svùj, poctìný dùstojenstvím tvým svatým, èiníš zdrojem uzdravení.

Psáno jest: „Hospodine, èiníš andìly své jako vanutí vìtru a slu�eb-
níky své jako plamen ohnì.“ Ty, Slovo a Synu Bo�í, jsi ustanovil
vrchního vojevùdce Michaele velitelem nad øády svých archandìlù,
aby poslouchal povely tvé a s bázní hlasitì volal trojsvatou píseò ke
slávì tvé.
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Další stichiry (hlas 4.)

Ke Gabrieli

Pøedvìèná Mysl uèinila druhé svìtlo, tebe Gabrieli, jen� úèastí na
vìcech Bo�ích osvìtluješ celý svìt a od dávných vìkù pravdivì nám
odhaluješ bo�ské a veliké tajemství: Toho, který aè je bez vìku, pøi-
jal tìlo v lùnì Panny a stal se èlovìkem, aby spasil èlovìka.

Vrchní vojevùdce Gabrieli, pøímluvce za duše naše! Ponìvad� stojíš
u trùnu trojsluneèného Bo�ství a jsi hojnì osvìcován Bo�skými pa-
prsky, je� odtud neustále vyzaøují, vysvoboï z mlhy vášní ty, kdo
zde na zemi pøebývají a s radostí z tebe jásají a tebe chválí! Osvíce-
ním svým zjasni duše naše!

Vrchní vojevùdce Gabrieli, pøímluvce za duše naše! Rozdr� sveøe-
post Hagarénù, kteøí na stádce tvé èasto dorá�ejí! Zastav nesváry
v církvi a utiš bouøi nekonèících pokušení, zbav neštìstí a útokù ty,
kdo tì s láskou ctí a uchylují se pod krov tvùj!

»Sláva…« (Hlas 6. – stichirový) Od Byzanta

Radujte se s námi, všichni vùdcové øádù andìlských, nebo� váš
i náš pøedstavený, veliký vojevùdce, zjevil se dnes s velkou slávou
v úctyhodném chrámu svém, aby jej posvìtil. Proto zpíváme, jak se
nále�í, a voláme k nìmu: „Nejvìtší archandìli Michaeli, ochraòuj
nás pod krovem køídel svých!“

»I nyní…« Bohorodièen

Radujte se s námi, všechny sbory panen, nebo� naše zastánkynì
a prostøednice, záštita a mocné útoèištì, utìšuje dnešního dne
v èestném a svatém chrámì svém všechny sou�ené. Proèe� opìvuj-
me ji patøiènì, volajíce: „Pøeèistá Vládkynì, Bohorodice, ochraòuj
nás bo�ským zastáním svým.“ ¯

Vchod. Prokimen dne.

Paremije

�almista: Ètení z knihy Jozue Navina.
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S talo se, �e kdy� byl Jozue u Jericha, pozdvedl oèi své a uvidìl
èlovìka, jak stojí pøed ním a v ruce tøímá tasený meè. Jozue pøi-
stoupil a zeptal se ho: „Jsi od nás, èi patøíš k našim protivní-

kùm?“ On mu odpovìdìl: „Jsem vrchní vojevùdce mocností
Hospodinových a nyní jsem pøišel sem.“ Jozue padl tváøí na zemi
a tázal se ho: „Vládce, co pøikazuješ svému slu�ebníku?“ Vrchní vo-
jevùdce Hospodinùv øekl Jozuovi: „Zuj si svou obuv, nebo� místo, na
nìm� stojíš, svaté jest!“ I uèinil tak Jozue. (Joz 5,13—15)

�almista: Ètení z knihy Soudcù.

V
tìch dnech se stalo, �e Madiánci utlaèovali Israelity tak krutì
a tak zbídaèili syny Israelovy, �e úpìli k Hospodinu. A hle, pøi-

šel andìl Hospodinùv a usedl pod dubem, který byl v Evfratì,
v zemi Joása, otce Ezrimova, jeho� syn, Gedeon, mlátil na mlatì
pšenici a chtìl s ní utéci pøed Madiánskými. Zjevil se mu však an-
dìl Hospodinùv a øekl mu: „Hospodin s tebou, mu�i mocný v síle!“
Gedeon mu odvìtil: „Dovol, pane, je-li však s námi Hospodin, proè
nás potkalo všechno to zlo? A kde jsou všechny jeho zázraky, o nich�
nám vypravovali naši otcové, økouce: »Co� nás nevyvedl Hospodin
z Egypta?« Teï nás však Hospodin zavrhl a vydá nás do rukou Ma-
diánských.“ Vtom na nìho andìl Hospodinùv pohlédnul a øekl: „Jdi
v této síle své a zachráníš Israele ze spárù Madiánských. Hle, já tì
posílám!“ Gedeon mu namítl: „Dovol, pane, jak mám zachránit
Israele? Rod mùj je nejubo�ejší v pokolení Manassesovì a já jsem
nejmenším v domì mého otce.“ Hospodin mu však øekl: „Ponìvad�
já budu s tebou, pobiješ Madiánské jako jediného mu�e.“ Gedeon
øekl: „Jestli�e jsem nalezl milost pøed tebou, dej mi dnes znamení,
�e jsi to ty, kdo se mnou mluví! Neodcházej odtud, dokud nevrátím
se k tobì a nepøinesu obì�, abych ji pøed tebou obìtoval.“ Andìl
Hospodinùv mu øekl: „Slibuji. Poèkám, dokud se nevrátíš.“ Gedeon
odešel domù, pøipravil kùzle, z míry mouky nekvašené chleby
a vlo�il je i s masem do koše; vývar nalil do hrnce a pøinesl k nìmu
pod dub a poklonil se. Andìl Hospodinùv mu poruèil: „Vezmi maso
a nekvašené chleby, polo� je u té skály a polévku vylij na to!“ Uèinil
tak. Andìl Hospodinùv napøáhl hùl, kterou dr�el v ruce, a dotkl se
jejím koncem masa a nekvašených chlebù. Ze skály vyšlehl plamen
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a pohltil maso i chleby. Pøi tom mu andìl Hospodinùv zmizel z oèí.
Gedeon vida, �e to byl andìl Hospodinùv, vykøikl: „Bìda mnì, Hos-
podine, Hospodine, v�dy� já jsem uvidìl Hospodinova andìla tváøí
v tváø!“ Hospodin mu pravil: „Pokoj tobì; neboj se, neumøeš.“
Gedeon tam tedy zbudoval Hospodinu oltáø a nazval jej
„Hospodinùv pokoj“. Je tam a� do dnešního dne. (Soud 6,2; 6; 11—24)

�almista: Ètení z Izaiášova proroctví.

T
ak praví Hospodin o pádu Babylonu a smrti jeho krále: „Celá
zemì a� jásá a veselí se. I stromy Libanonu a� se radují z tvé

smrti a cedry Libánské a� ti zpívají: »Od té doby, co ses skácel, ne-
pøichází nikdo, kdo by nás podtínal.« Peklo v hlubinách se naplnilo
hnìvem, kdy� se tam s tebou setkalo. Pøi tvém pøíchodu vzbouøilo
proti tobì všechny své obry siláky a zloèince a vyburcovalo všechny
bývalé vladaøe zemì. Kdy� povstali z trùnù všichni králové pohanù,
všichni odpovìdìli a øekli ti: »I ty jsi zajat, stejnì jako my. K nám jsi
byl pøipoèten. Tvá sláva i tvé bujaré veselí jsou sra�eny do pekla,
lù�kem pod tebou je hniloba a tvou pokrývkou jsou èervi.« Jak se
mohla zøítit s nebe Jitøenka, zrána se tøpytící? Podobnì jsi byl roz-
drcen o zemi i ty králi babylonský, jen� jsi vládl nade všemi národy.
Lucifer si toti� øíkal v myšlenkách svých: »Vystoupím na nebe a vy-
soko nad nebeskými hvìzdami postavím svùj trùn. Usednu na horu
vysokou, na vysoké hory, je� jsou na na samotném Severu. Vystou-
pím výš ne� oblaka a budu podoben Nejvyššímu.« Podobnì jako on,
tak i ty, králi babylonský, nyní však do pekla spadneš, do propasti,
a� k základùm zemì. Ti, kdo tì spatøí, podiví se a øeknou o tobì:
»Tento èlovìk rozbouøil zemi a otøásl králi? Celý svìt uèinil pouští,
smetl jeho mìsta a svým zajatcùm nedovoloval vrátit se domù?«
Všichni králové pohanù pohøbeni jsou s poctami, ka�dý ve své hrob-
ce le�í. Ty však pohozen budeš v horách jako odporná mrtvola s ji-
nými mrtvolami probodanými meèem a shozenými do podsvìtí.
Podobnì jako šat zbrocený krví nelze u� vyèistit, tak ani ty nebudeš
nikdy èist, ponìvad� jsi hubil mou zemi a vra�dil mùj lid.
Nepøetrváš na vìèné vìky.“ (Iz 14,7—20)
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Litijní stichiry

(Hlas 1.) Od Kypriana

V rchní velitelé duchovních
mocností, neustále slou-
�ící trùnu Vládce, modle-

te se k Hospodinu, aby udìlil
svìtu pokoj a našim duším
milost velikou!

Od Arsenia

Náèelník sborù nejvyšších
mocností Michael, první
pøedstavený bo�ských øádù,
jen� v�dy chodí s námi a za-
chovává nás pøed všelikým
útokem ïáblovým, zve nás
dnes k slavnosti. Pojïte tedy,
milovníci svátku i Krista mi-
lující lidé, uvijme kvìty
ctností, protkejme je èistými

myšlenkami a sva�me do vìnce èistým svìdomím, a tím uctìme
sbor archandìlù. V�dy� oni nepøetr�itì stojí pøed Bohem, trojsva-
tou píseò zpívajíce a prosíce za spásu duší našich.

(Hlas 2.) Od Studity

Vrchní velitelé, nehmotné bytosti, stále stojící v èele duchovních
mocností, ozaøujete svìt paprsky trojsluneèné slávy a zpíváte neu-
tuchajícím hlasem trojsvatou píseò. Proste tedy za spásu duší
našich!

Od Arsenia

Svatí beztìlesní andìlé, duchovní bytnosti, obklopující nehmotný
trùn Hospodinùv, plamennými ústy zpíváte vládnoucímu Bohu
trojsvatou píseò: „Svatý Bo�e, bezpoèáteèný Otèe! Svatý Silný, stej-
nì bezpoèáteèný Synu! Svatý Nesmrtelný, Duchu jednobytný
a spoluoslavovaný s Otcem i Synem.
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Od Anatolia

Andìlské øády pøinášejí, Pane, netìlesnými rty a duchovními ústy
nepøetr�itý zpìv tvému nepøístupnému Bo�ství. Èistí duchové
a slu�ebníci tvé slávy chválí tebe, Pane! S nimi také beztìlesný Mi-
chael a nad jiné nádherný Gabriel, první pøedstavení nebeských
mocností, vrchní vojevùdcové andìlù, jsou dnes našimi nadøízený-
mi. Velí nám zpívat píseò nad všechny písnì nepøístupné slávì tvé,
Lidumile, kterou tì bez ustání prosí za duše naše.

»Sláva…« (Hlas 4.)

Ohnivými rty zpívají ti, Kriste Bo�e, cherubíni a beztìlesnými neu-
mlkajícími ústy oslavuje tì sbor archandìlù: Michael, vrchní voje-
vùdce mocností na výsostech bez ustání pøináší slávì tvé vítìznou
píseò. To on nás dnes osvìcuje k jasné slavnosti, abychom jako �al-
mista rozléhajícím se hlasem hromovým vzdávali svými ústy, z pra-
chu zemì stvoøenými, patøiènou chválu trojsvatou. A tím, Pane,
naplòuješ veškerenstvo chválou svou a udìluješ tak svìtu milost
velikou.

»I nyní…« Od Georgia Nikomédského

Dnes Bohorodice, chrám, který do sebe pojal Boha, pøivádìna je do
chrámu Hospodinova a Zachariáš ji pøijímá. Dnes raduje se ve-
lesvatynì a sbor andìlù tajemnì jásá. S nimi i my dnes slavíme svá-
tek, volajíce s Gabrielem: „Raduj se, blahodati plná, Pán s tebou,
jen� má hojné milosrdenství!“

Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì

(Hlas 1.)

A ndìlsky ve svìtì jásajíce, zapìjme Bohu, na trùnì slávy sedící-
mu, píseò tuto: „Svatý jsi, Otèe nebeský, svatý jsi Synu, jen� jsi

spoluvìèné jednobytné Slovo, svatý jsi, nejsvìtìjší Duchu.“

Èiníš andìly své jako vanutí vìtru a slu�ebníky své jako plamen
ohnivý.

Vrchní vojevùdce Michaeli, oèividce nevypravitelných vìcí, jen� ve
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velké smìlosti své prvenství dr�íš mezi nebeš�any a stojíš ve slávì
pøed strašným trùnem, prosíme tì, zachraò svými pøímluvami nás,
kteøí jsme v nouzi, neštìstí a obklíèeni nepøáteli!

Chvalte ho všichni andìlé jeho, chvalte ho všechny mocnosti jeho!

Vrchní vojevùdce Michaeli! Stojíš v èele beztìlesných andìlù, jsa
slu�ebníkem oné Bo�ské oslnivé záøe, oèividným svìdkem jevù ne-
beských a zasvìcencem do Bo�ích tajemství. Zachraò nás, kteøí tì
ka�doroènì zbo�nì ctíme a vìrnì opìvujeme Svatou Trojici.

»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 8.) Od Jana Monacha

Slavný vrchní vojevùdce! Jako velitel vojsk, bojovník a kní�e kùrù
andìlských, vyprosti z nouze a sou�ení, chorob a krutých høíchù
nás, kteøí tì u víøe opìvujeme a k tobì se modlíme. V�dy� jako
nehmotný jasnì zøíš Nehmotného Boha a jsi osvìcován nepøístup-
ným svìtlem slávy Vládce, jen� chtìje spasit èlovìèenstvo, lidumil-
nì kvùli nám tìlo z Panny pøijal.

Tropar po Otèenáši (hlas 4.) Archandìlu MichaeloviN ebeských vojsk vrchní vojevùdce! Prosíme tì stále my, nehodní,
abys nás pøímluvami svými ohradil a perutí køídel své

nehmotné slávy chránil, nebo� pøed tebou zbo�nì padáme a vrouc-
nì voláme: „Z bìd vysvoboï nás, náèelníku øádù mocností na výsos-
tech!“ (Dvakrát) ¯

»Raduj se, Bohorodice Panno…« (Jednou)

Z jitøní

Kondak (hlas 2. — notace 4. hlasu — stichirového)

Vojevùdcové Bo�í, slu�ebníci Bo�ské slávy, andìlù náèelníci a lidí
vùdcové! Vyprošujte nám, co je potøebné, a milosti veliké, nebo� jste
vrchní velitelé beztìlesných mocností. ¯

Sbor svatého vrchního vojevùdce Michaela 13



Na liturgii

Blahoslavenství

Prokimen (hlas 4.): ¯
Èiníš andìly své jako vanutí vìtru y a slu�ebníky své jako oheò
�hnoucí.
Verš: Dobroøeè, duše má, Hospodinu. Hospodine, tys nade vše veliký!

Apoštol: �id 2,2—10

Alleluja (hlas 5.):
Verš 1.: Chvalte Hospodina, všichni andìlé jeho.
Verš 2.: Nebo� on øekne a stane se tak.

Evangelium: Luk 10,16—21

Zpìv ke svatému pøijímání:
Èiníš andìly své jako vanutí vìtru a slu�ebníky své jako oheò �hnoucí.
Alleluja (3×).

—————————————
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13. listopadu

Svatého našeho otce Jana Zlatoústého, archiepiskopa
konstantinopolského († 407)

Na velké veèerní

Bla�ený mu�, 1. antifona.

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 8 (hlas 4.)

O pìvujme v písních polnici tepanou ze zlata, Bohem prodchnuté
varhany, nevyèerpatelné moøe dogmat, hradbu církve, ne-

beskou mysl, hlubinu moudrosti, èíši z ryzího zlata, z ní� se jako
medu kanutí vylévají øeky uèení a napájejí tvorstvo! (Tøikrát)

Uctívejme dùstojnì zlatomluvného Jana, nezapadající hvìzdu, kte-
rá paprsky pouèení svých osvìcuje celé podsluneèno, kazatele po-
kání, houbu z ryzího zlata stírající plíseò hrozné nevìdomosti, ale
svla�ující srdce høíchem vyprahlá. (Tøikrát)

A� je v písních vyvyšován Zlatoúst, pozemský andìl, nebeský èlo-
vìk, libozvuènì hlaholící a neúnavnì pìjící vlaštovka, klenotnice
ctností, nepukající skála, vzor vìrných, podoben muèedníkùm,
v jedné øadì se svatými andìly a svými zpùsoby jako apoštolé.
(Dvakrát)

15



»Sláva…« (Hlas 6. – stichirový)

Ctihodný trojbla�ený nejsvìtìjší otèe, pastýøi dobrý a uèedníku
Kristùv, jen� je vùdcem pastýøù. To On tì nauèil duši svou dávat za
ovce. Jeho nyní pros, všude tolik chválený Jene Zlatoústý, pøímlu-
vami svými, aby dostalo se nám milosti veliké!

»I nyní…« Bohorodièen

Kdo� by nevelebil tebe, pøesvatá Panno… (1. nedìlní bohorodièen na zá-
vìr stichir na „Hospodine, k tobì volám“; tzv. dogmatik – viz oktoich, 6. hlas pro so-
botu veèer)

Vchod. Prokimen dne.

Paremije

�almista: Ètení z knihy Pøísloví.

P amátka spravedlivého oslavuje se chvalozpìvy a po�ehnání
Hospodinovo spoèívá na hlavì jeho. Blahoslaven je èlovìk, jen�
nalezl moudrost, a smrtelník, jen� ví, co je rozum. Nebo� kupo-

vat ji lepší jest, ne�li získat poklady zlata a støíbra. Je pøece vzác-
nìjší ne�li drahé kamení a všechno, co je pova�ováno za drahé, jí
není hodno. Dlouhovìkost a mnohá léta �ivota jsou v její pravici;
v její levici je bohatství a sláva. Z jejích úst vychází spravedlnost, na
jazyku nosí zákon i milost. Naslouchejte mi, ó dítka, nebo� pravím
dùle�ité vìci! Blahoslaven je èlovìk, který zachovává mé cesty;
nebo� kroky mé jsou kroky �ivota, a co chce Hospodin, to pøipravuje.
Proèe� vás prosím a pøedkládám svou zvìst synùm lidským, nebo�
jsem uchystal moudrost, a vzbudil jsem svìdomí, mysl i rozum. Ode
mne pochází svìdomí i pevnost, ode mne je rozumnost, ode mne je
i síla. Miluji ty, kdo� mì milují, a kdo mì hledají, nalézají blahoda�.
Dobráci, odhalujte vychytralost a úklady! Vy, je� nezasluhujete po-
trestání, nabídnìte svá srdce! A opìt mi naslouchejte, nebo� øeknu
dùle�ité vìci a otevøu ústa pøímosti. V�dy� mé hrdlo si zvyklo na
pravdu, l�ivá ústa se mi hnusí. Všechny výroky mých úst jsou spra-
vedlivé; není v nich nic nezákonného, pokøiveného ani zvráceného.
Vše je pøímé tìm, kdo mají pochopení, a vše je prosté tìm, kdo na-
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lezli poznání. V�dy� uèím vás pravdì, ké� bude vaše nadìje v Hos-
podinu, abyste byli naplnìni Duchem. [Kap. 10. Pøeklad z Mineje]

�almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Z
úst spravedlivého plyne moudrost, rty moudrých mu�ù toti�

znají blahoda�. Ústa moudrých jsou pouèena velemoudrostí
Bo�í, spravedlnost je pak vysvobozuje od smrti. Kdy� skoná spra-
vedlivý mu�, nezahyne jeho nadìje; v�dy� spravedlivý syn se rodí
k �ivotu; z jeho dobrých skutkù se mu urodí ovoce spravedlnosti.
Svìtlo spravedlivým stále svítí a od Hospodina obdr�í blahoda�
a slávu. Jazyk moudrých pronáší jen dobré a v jejich srdci spoèine
rozumnost. Spravedlivá srdce miluje Hospodin; jsou mu pøíjemní
všichni, kdo� se ubírají cestami neposkvrnìnými. Moudrost Hospo-
dinova osvìcuje tváø èlovìka rozumného. Ti, kdo po ní tou�í, ji zaèí-
nají chápat dokonce ještì døíve, ne� ji poznají. Dává se snadno
spatøit tìm, kdo ji milují. Ten, kdo ji hned z jitra hledá, neunaví se.
Kdo pro ni bdí, bude brzy zbaven zármutku, nebo� sama obchází
a vyhledává ty, kdo jsou jí hodni, a vlídnì jim zjevuje, kudy se ubíra-
jí stezky její. Zloba nikdy nepøemù�e moudrost. Proto jsem se stal
milovníkem její krásy. Zamiloval jsem si ji a pátral po ní od svého
mládí. Nalezl jsem ji a pøivedl si ji jako nevìstu svou, v�dy� i Vládce
všech si ji oblíbil. Je dùvìrnicí Bo�ího umìní a provází jeho èiny. Je-
jím dílem jsou ctnosti. Ona vyuèuje èistotì a poznání, spravedlnosti
a odvaze, nad nì� není nic potøebnìjšího v �ivotì lidském. Tou�í-li
nìkdo po velké dovednosti, pak ona zná minulost a pøedvídá, co se
má státi; oznamuje výklad výrokù èi rozluštìní hádanek, dovede
vyøešit záhady; chápe znamení a zázraky, zná události prošlých
èasù a let. Všem je dobrým rádcem, nebo� je v ní nesmrtelnost a bla-
hoslavenství ti skýtá, kdy� se pøidr�íš jejích slov. Proto jsem roz-
mlouval s Hospodinem a modlil se k nìmu, øka z celého srdce svého:
„Bo�e otcù a Hospodine milosti, jen� uèinil jsi vše slovem svým
a stvoøil èlovìka moudrostí svou, aby vládl nad tvory, jim� jsi dal
vzniknout, a aby ve svatosti a spravedlnosti spravoval svìt. Dej� mi
moudrost, je� na trùnech tvých spoluusedá, a nevyluèuj mne ze
slu�ebníkù svých, nebo� jsem slu�ebník tvùj a syn slu�ebnice tvé.
Sešli ji z nebes ze svatého sídla svého, od trùnu slávy své, aby byla
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stále pøi mnì a nauèila mì, co je pøíjemné pøed tebou; vedla mne
k poznání a zachovala mne ve slávì tvé. Nebo� veškeré myšlení
smrtelníkù je nesmìlé a omylné jsou všechny zámysly jejich.“ [Minea]

�almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Ch
válit spravedlivého pøináší lidem radost. Jeho památka je
pøec nesmrtelná, je toti� známa Bohu i lidem; jeho duše je

milá Pánu. Mu�ové, zamilujte si moudrost a zùstanete na �ivu!
�ádejte ji a budete pouèeni. Její zaèátek je láska a zachovávání Zá-
kona. Va�te si moudrosti, abyste na vìky kralovali! Sdìlím vám to
a nebudu pøed vámi skrývat tajemství Boha. V�dy� on vyuèuje
moudrosti a je vùdcem moudrých a rozumí ka�dé myšlence a poèi-
nu. Moudrost nauèí všemu myšlení. V ní je pøece duch poznání
a svatosti, záø stále jsoucího svìtla a odraz Bo�í dobroty. Ona vytvá-
øí Bo�í pøátele a proroky. Je krásnìjší ne� slunce a ne� všechny
stvoøené hvìzdy, a tøeba�e pøisouzena svìtlu, byla ještì døív. Ta
zbavuje nemocí ty, kdo jí slou�í, a uvádí na cestu spravedlnosti. Do-
pøává jim, aby mìli svatou mysl, chrání je pøed lovci a dává jim sílu
k hrdinství, aby všichni pochopili, �e mocnìjší ne� všechno je
zbo�nost. Zloba nikdy nepøemù�e moudrost, která naopak na sou-
du usvìdèí zlo, aby neuniklo. Smýšlejí nespravedlivì, kdo si øek-
nou: „Zpùsobíme násilí spravedlivému, nebudeme dbát jeho
svatosti, ani se nezastydíme pøed šedinami vysokého stáøí, nebo�
síla se nám stane zákonem. Chytneme spravedlivého, ponìvad� je
nám nepohodlný a staví se proti našim èinùm; haní nás, �e jsme se
odchýlili od Zákona a vyhro�uje nám trestem shùry za naše provi-
nìní. Ká�e nám, abychom poznali Boha, a sebe nazývá slu�ební-
kem Pánì. Stal se nám usvìdèením našich úmyslù, je nám zatì�ko
by� jen na nìho pohledìt, proto�e jeho �ivot není jako �ivoty jiných
a jeho cesty smìøují jinam. Jsme mu pro smích a vyhýbá se našim
cestám jako neèistotì, a smrt, kterou skonèí spravedliví, prohlašuje
za bla�enou. Uvidíme tedy, jsou-li jeho slova pravdivá. Vyzkoušíme,
zda to s ním dopadne podle jeho øeèí. Posmìchem a mukami ho
ztrápíme, abychom poznali jeho mírnost a vyzkoušeli, zda nebude
spílat. Odsoudíme ho k hanebné smrti, dostane se mu za jeho slova
odplaty.“ Takto uva�ovali, ale zmýlili se, nebo� je zaslepila jejich
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zloba. Nechápali Bo�ích tajemství a nepøipustili, �e ty jsi jediný
Bùh, který nad �ivotem i nad smrtí vládne a který zachraòuje
v dobì sou�ení a vysvobozuje od ka�dého zla. Je slitovný
a milostivý, svým svatým dává blahoda� a pyšným se staví na odpor
pa�í svou. [2,10—23; dle pravoslavného znìní v Mineji]

Litijní stichiry

Nejprve stichira chrámu

(Hlas 1.) Od Anatolia

T voje svatosti, otèe Jene! Pochodni a zlatozáøná ústa, v Bohu ko-
nanými ctnostmi okrášlený, nositeli nauk tajemného pùvodu!

Tys byl pøeèistou a nehynoucí klenotnicí naplnìnou dary nejsvìtìj-
šího Ducha, a proto jsi spásonosným slovem svým dával radost celé
církvi. Jeliko� jsi za to dosáhl smìlosti pøed Pánem, nyní v rozkoši
nebeského dìdictví za nás se pøimouvej!

Ctihodný otèe Jane Zlatoústý! Ze rtù tvých se rozlévala blahoda�,
a proto tì blahodatí Svatého Ducha pomazal Bùh za archijereje své-
ho lidu, abys pásl ovèinec jeho v dùstojnosti a spravedlnosti. Opá-
sán meèem mocného slova Bo�ího, rozsekal jsi heretické �vásty.
I nyní neustávej prositi Pána, aby svìt uklidnil a spasil duše naše!

(Hlas 2.) Od Studity

Chválíce s láskou tebe, velký archijereji, nehnìvný a veledùstojný
pastýøi, hlasateli pokání, zlatomluvná ústa plná blahodati, prosí-
me: „Vìnuj nám, otèe Jene, pøímluvy své, aby spaseny byly duše
naše!“

Od Georgia Nikomédského

Ozdobivši se církev zlatými slovy tvými jako zlatými šperky, s ra-
dostí nevìsty volá k tobì, Chrysostome: „Nasytila jsem se z tvých
zlatoproudých vod, èili tokem slov tvých, a nápoji medovì zlatými,
co� jsou ponauèení tvá, okrášlila jsem se rouchem ze zlata utka-
ným, jím� jsou spisy tvé, nebo� tvým tichým uèením budu vedena
od zbo�ných èinù vzhùru k duchovnímu zøení, spojím se s duchov-
ním �enichem, Kristem, a budu s ním kralovat.“ Proto i my, shro-
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má�divše se k tvé památce, voláme: „Jene Zlatoústý, neustávej se
pøimlouvat za nás u Pána, aby spasil duše naše!“

Hierarcho, Zlatoúste! Osvojiv si nejvyšší filosofii a ocitnuv se mimo
svìt, �il jsi výše ne� viditelní jako úkaz svatý – neposkvrnìné Bo�í
zrcadlo. Jsa stále spojen se svìtlem nebeským, naplnil ses svìtlem
a obdr�el jasné a bla�ené skonání. Sv. Jene, pros za duše naše!

(Hlas 4.)

Nejbla�enìjší, sv. Jene, zlatníku tepající dogmata! Z duše tvé i tìla
prýštilo zlato, a zemi jsi napojil výroky zlatoskvoucími. Svými slovy
jsi všechny pozlatil a napsav knihy písmem zlatým, vzlétl jsi na ne-
besa. Proto voláme k tobì: „Zlatodárce a Zlatoúste, pros Krista
Boha, aby spasil duše naše!“

»Sláva…« Od Germana

Patøilo se, aby Caøihrad kralující nad mìsty mìl za archijereje
Jana, tento klenot církve a polnici tepanou ze zlata, její� zvuk uèil
všechny konèiny zemì spasitelným dogmatùm a všechny burcovala
k horlivìjšímu opìvání Bo�ské krásy. K nìmu zvolejme: „Zlatoslove
a Zlatoúste, pros Krista Boha, aby spasil duše naše!“

»I nyní…« Bohorodièen

Tebe, nejèistší Bohorodice, dal nám Bùh jako maják na pevninì, zá-
øící daleko na moøe. Ty jsi nám blaze tichým pøístavem a kotvou.
Proto, jsouce nad hlubinou zmítáni bouøí �ivota, prosíme: „Uka�
nám správný smìr a zachraò nás!“

Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì

(Hlas 5.)

R aduj se, sv. Jene, zlatozáøné, libozvuèné a Bohem prodchnuté
varhany církve! Jazyku, jen� nám lidumilnì popisoval rùzné
zpùsoby pokání; mysli zlatu podobná; zlatoústá švitoøící vlaš-

tovko; holubice, její� perutì zlatì probleskují na nivách ctností; zla-
totøpytný proude zurèících vod; svatá ústa, z nich� hovoøí

20 Svátková minea: 13. listopadu



lidumilnost Bo�í. Jene Chrysostome, pros Krista, aby seslal našim
duším milost velikou!

Ústa má pronesou moudrost, poznáním Boha pouèuji srdce své.
(� 48)

Raduj se, otèe sirotkù a spìšný pomocníku utlaèovaných; podporo
ubohých, pokrme hladových a nápravo høíšníkù; nejvá�enìjší a nej-
vyhledávanìjší lékaøi duší; vznešený znalèe bohosloví, vykladateli
Písem duchovních! Ty jsi zákonem platným, pravidlem pou�íva-
ným, vrcholnou moudrostí ve skutcích i duchovním zøení! Jene
Chrysostome, pros Krista, aby seslal našim duším milost velikou!

Ústa spravedlivého vyuèují moudrost, jeho jazyk vyøkne soud
spravedlivý. (� 36,30)

Církev zdraví tebe, svého �enicha: „Raduj se, ó Zlatoúste, který jsi
zazáøil celému svìtu ctnostmi více, ne� slunce svými paprsky! Slo-
va tvá byla jako perly; svou moudrostí pøevýšil jsi uèence a výmluv-
ností pøekonal školami vzdìlané øeèníky. Bojovníku za pravá
dogmata, usvìdèovateli l�i, uèiteli pokání! Raduj se, moøe vìdìní
s hladinou jako zrcadlo! Po velikém apoštolu Pavlovi jsi zdìdil jeho
ústa a mysl Kristovu jsi obdr�el. Jeho pros, Jene Chrysostome, aby
udìlil našim duším milost velikou!

»Sláva…« (Hlas 6.)

Zlatomluvný Zlatoúste, veledùstojný otèe! Ukázal ses jako zla-
tozvuèná polnice a tvé uèení je jako zlatník pozlacující srdce vìøí-
cích. Prorocké tvé nabádání k nápravì všude se rozléhá, otèe
ctihodný, všechny konèiny svìta jsi osvítil zvìstí svou.

»I nyní…«

Stvoøitel a Vysvoboditel mùj, Kristus Pán… (Bohorodièen na závìr ne-
dìlních stichir na stichovnì; viz oktoich, 6. hlas pro v sobotu veèer)

Tropar po Otèenáši (hlas 8.) Janu Zlatoústému

Pøi po�ehnání chlebù

B lahoda� z úst tvých jako záø ohnì se zaskvìvší, osvítila celý
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svìt, poklady nezištnosti jemu nalezla a výsost pokory nám ukáza-
la; avšak uèe nás slovy svými, otèe Jene Zlatoústý, pros Slovo, Kris-
ta Boha, aby spasil duše naše. (Dvakrát) ¯

»Raduj se, Bohorodice Panno…« (Jednou)

Kde však se nekoná bdìní (èi alespoò litije), tedy po troparu sv. Janu:
Sláva, I nyní: bohorodièen. Propuštìní.

Z jitøní

Kondak (hlas 6. – stichirový)

S nebes pøijal jsi blahoda� Bo�skou a ústy svými uèíš všechny
klanìti se v Trojici jedinému Bohu, Jene Zlatoústý, nejbla�enìj-

ší, ctihodný, dùstojnì chválíme tebe, nebo� ty jsi vùdce, jen� zjevuje
vìci Bo�ské. ¯

Na liturgii

Blahoslavenství

Prokimen (hlas 1.) (� 48): ¯
Ústa má promluví moudrost, y poznáním Boha pouèuji srdce své.
Verš: Slyšte to, všechny národy, dávejte pozor, všichni, kteøí �ijete na
zemi.

Apoštol: �id 7,26 —8,2

Alleluja (hlas 2.) (� 36,30):
Ústa spravedlivého vyuèují moudrost, jeho jazyk vyøkne soud
spravedlivý.

Evangelium: Jan 10,9—16

Ke svatému pøijímání:
V pamìti vìèné bude spravedlivý, po-
vìsti špatné nemusí se bát.
Alleluja (3 ×). (� 111,6—7)

U stolu je pro bratry velká útìcha.
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14. listopadu

Svatého a všechvalného apoštola Filipa

Na velké veèerní

Bla�ený mu� a 1. antifona.

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 8 (hlas 6.)

U èiniv své èiny výstupem k pravému duchovnímu zøení a zøení
Boha pak cílem skutkù lásky k Bohu, prosil jsi Krista, blaho-
slavený apoštole, aby ti ukázal nevypravitelnou slávu Otce ne-

beského. V�dy� ka�dá myslící bytost tou�í po dùkazu Boha! Vzápìtí
jsi obdr�el, co sis pøál, nebo� jsi uvidìl Boha Otce zjeveného v Synu
nesoucím na sobì stejnou peèe� jednoho Bo�ství. Jeho smìle pros za
duše naše! (Tøikrát)

Kdy� Pán Je�íš apoštoly uèil, �e On je jedinou cestou k Bohu Otci,
pravil jim: „Ji� znáte Otce a vidìli jste ho.“ Tehdy jsi zatou�il, Fili-
pe, pohledìt na Boha tak, jako kdysi Moj�íš, a proto jsi prosil:
„Pane, uka� nám Otce.“ A ve své mysli jsi spatøil obraz Otce tím, �e
jsi hledìl na jeho podobu, èili na Syna Bo�ího økoucího: „Tak dlouho
jsem s vámi, Filipe, a ty mì neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce.“ A nyní
víme, �e Otce lze okam�itì uzøít v jeho Synu; pohledem na Syna vi-
díme i Toho, kdo ho rodí. Kristus poté pravil: „Já jsem v Otci a Otec
ve mnì jest.“ Kdo zná Syna, tedy zná i Otce, nebo� Syn jednobytný
je s Otcem, a jim obìma nále�í se vzdávat stejnou èest, nebo� jim pa-
tøí království, moc a sláva i klanìní. (Tøikrát)

Bohavidèe Filipe, byl jsi jako varhany, v nich� vanutí Bo�ího dechu
hraje skladby a sdìlení Svatého Ducha. Ohnivým jazykem svým jsi
nadsvìtsky jako píseò zapìl ve svìtì evangelium Spasitelovo
a se�ehl tím veškerý klam jako to, co se patøí spálit; jako se vypaluje
stará uschlá tráva na úhoru. Celému svìtu hlásal jsi Vládce a Pána
Je�íše Krista, jsoucího nad veškerenstvem. (Dvakrát)

»Sláva…« (Hlas 6. – stichirový) Od Byzanta
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Apoštole Filipe! Kdy� tvé srdce za�ehl záblesk velikého svìtla Kris-
tova, zazáøil jsi jako pochodeò celému svìtu. Hledal jsi Otce svìtel
a nalezl ho v Synu, nebo� Svìtlo lze najít ve Svìtle. Na Syna Bo�ího
je toti� otisknuta peèe� stejné podoby s Otcem, peèe� zjevující podo-
bu Toho, kdo je Pùvodce Syna. Jeho pros, aby spaseni byli ti, kdo
nesou na sobì peèe� Bo�ské krve jeho.

»I nyní…« Bohorodièen

Kdo� by nevelebil tebe, pøesvatá Panno… (První nedìlní bohorodièen na
závìr stichir na „Hospodine, k tobì volám“; tzv. dogmatik – viz oktoich, 6. hlas pro
sobotu veèer)

Vchod. Prokimen dne.

Paremije

Ètení z prvního listu Petrova.

Následuje ètení: 1. Petr 1,1— 2,6

Ètení z prvního listu Petrova.

Následuje ètení: 1. Petr 2,21— 3,9

Ètení z prvního listu Petrova.

Následuje ètení: 1. Petr 4,1—11

Litijní stichiry

Nejprve stichira chrámu (hlas 4.) K apoštolu

N ejbla�enìjší, obdivuhodný Filipe! Jako udicí vytáhl jsi prutem
blahodati lidstvo z oceánu nicoty, uposlechnuv pokynu Uèitele,

jen� svou odpovìdí na tvé pøání uvidìt Otce uvedl tì do poznání jed-
nobytnosti Syna s Otcem. On uèinil tì apoštolem a dùstojným
Bo�ím kazatelem jeho neposti�itelného Bo�ství.

Bla�ený oèividèe Kristùv a ozdobo apoštolù! Svìtlo Ducha sestou-
pilo na tebe o dni Padesátnice v podobì ohnì a uèinilo tì Bo�ím pøí-
bytkem. Záøilo v tvých moudrých slovech, rychle rozhánìlo mlhu
bezbo�nosti a osvítilo svìt skrze tvé kázání o tajemstvích Bo�ích,
Filipe blahoslavený.
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Blesky svých kázání jsi osvítil, slavný apoštole, ty, kdo sedìli ve
tmì nevìdomosti. Odhalil jsi jim, �e skrze víru se stanou syny Vlád-
ce a Boha. Jeho utrpení i smrt jsi horlivì napodobil, a proto stal ses
dìdicem slávy jako moudrý, Boha hlásající uèedník pravdy.

»Sláva…« (Hlas 2.)

Nejbla�enìjší apoštole Filipe! Opustiv pozemské, následoval jsi
Krista. Pøijav peèe� vanutím Svatého Ducha, byl jsi jím poslán mezi
duchovnì mrtvé pohany, abys obracel lidi ke svìtlu bohopoznání.
Kdy� jsi dokonal svùj zápas svatého utrpení a rozlièných muk, ode-
vzdal jsi Kristu duši svou. Jeho pros, aby udìlil nám milost velikou!

»I nyní…« Bohorodièen

Všechnu nadìji svou v tebe jsem slo�il, Matko Bo�í, zachovej mne
pod krovem svým.

Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì

(Hlas 1.)N ejbla�enìjší apoštole! Hlas nebeského zvìstování tvého se roz-
léhá po celé zemi, kterou jsi dogmaty naplnil. Jejich bohoslo-

vím tajemnì slavíme Syna jednobytného s Otcem i Duchem
Svatým.

Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich a do všech konèin svìta slova
jejich.

Všechvalný, tøikrát blahoslavený Filipe! Duše naše docházejí osví-
cení, nebo� tebe, svìtlonoše mezi apoštoly Kristovými, nyní všichni
máme jako záøící svícen dùstojné církve. Pøímluvami tvými vysvo-
bozeni jsme od hrùzy bìsnící.

Nebesa vypravují slávu Bo�í a díla rukou Jeho hlásá obloha.

Muka jsi pøemohl pøi zápasu svém, jen� jsi na køí�i ukonèil, a poté
ti byly na hlavu vlo�eny koruny pro vítìze, jich� ses stal hoden a s
nimi� jsi vstoupil do nebeského království. Tam spolu s ostatními
stojíš pøed Kristem a prosíš za spásu naši.
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»Sláva…« (Hlas 2.)

Moudrý apoštole Filipe! Tvé líce se staly svìtu pohárem plným
vùnì, z nìj� se nalévá vìøícím �ivotodárný nápoj. Nebo� jako ten,
jeho� èiny byly výstupem k duchovnímu zøení, stal ses následovní-
kem a obdivovatelem Krista. Naukou køes�anskou jsi ozdobil ne-
plodnou a bezdìtnou církev pohanskou, která se tím v Kristu stala
plodonosnou. I nyní ho pros, aby vysvobozena byla z bìd a útokù,
nebo� mnoho zmù�eš u Boha, jsa mu nablízku!

»I nyní…« Bohorodièen

Ó, nový zázraku dosud nebývalý… (Nedìlní závìreèný bohorodièen, tzv.
„propustný“ bohorodièen uzavírající zpìv troparù – viz oktoich, 2. hlas pro sobotu
veèer)

Tropar po Otèenáši (hlas 3.) Svatému apoštolu Filipu

Apoštole svatý Filipe, pros milostivého Boha, aby prominutí høíchù
udìlil duším našim.

Nebo tento:

C elý svìt krásnì se vyzdobil, Ethiopie, jako vìncem okrášlená,
jásá, a tebou osvícena, jasnì slaví tvou památku, bohomluvný
Filipe. Nebo� jsi všechny vìøit v Krista nauèil a dokonání tvého

bìhu bylo hodno evangelia. Proto se pozdvihují ethiopské ruce smì-
le k Bohu, jeho� raè prositi, aby nám daroval milost velikou! ¯

»Sláva…« »I nyní…« Bohorodièen

Tebe, Bohorodice Panno, opìváme… (Nedìlní závìreèný bohorodièen, tzv.
„propustný“ bohorodièen uzavírající zpìv troparù – viz oktoich, 3. hlas pro sobotu
veèer)
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Z jitøní

Kondak apoštolu (hlas 8. – stichirový)

B ohohlasný Filip, uèedník a pøítel tvùj, Pane, hlásal tebe, Syna
Bo�ího, celému svìtu a posléze napodobil utrpení tvé. Na jeho

pøímluvy zachovej skrze Bohorodici církev svou a ka�dé mìsto své
od nepøátel hrozivých, Kriste mnohomilostivý. ¯

Na liturgii

Blahoslavenství

Prokimen (hlas 8.): ¯
Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich y a do všech konèin svìta slova
jejich.
Verš: Nebesa vypravují slávu Bo�í a díla rukou Jeho hlásá obloha.

Apoštol: 1. Kor 4, 9—16

Alleluja (hlas 1.):
Nebesa vyprávìjí o divech tvých, Hospodine.

Evangelium: Jan 1, 43—51

Ke svatému pøijímání:
Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich a do všech konèin svìta slova jejich.
Alleluja (3×).

—————————————
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21. listopadu

UVEDENÍ DO CHRÁMU PØESVATÉ BOHORODICE

Na velké veèerní

Pojïte, pokloòme se Králi, našemu Bohu…
Dobroøeè, duše má, Hospodinu… (�alm 103./104.)
Velká ektenie

V sobotu vlo�it ještì:

Bla�ený mu�…
Malá ektenie

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 8

(Hlas 1.)

Na 8: Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání
mé.

Jásejme dnes, vìøící, zpívejme v �almech a v písních Hospodinu!
Uctìme jeho posvátný stánek: oduševnìlou archu, je� do sebe

pojala Nepojmutelného, jen� je Syn a Slovo Bo�í. Nebo� je pøivádì-
na k Hospodinu Marie, tìlem sice ještì dítì, leè Bohem ji� vybraná
k tomu, co pøesahuje pøirozenost lidskou. A veliký knìz Zachariáš
pøijímá ji s radostí jako �ivý pøíbytek Bo�í.



Na 7: Ké� bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.

Opakuje se pøedchozí stichira.

Na 6: Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine,
kdo� obstojí? U tebe však je oèištìní.

Dnes je oduševnìlý chrám svaté slávy Krista, Boha našeho, jediná
èistá a po�ehnaná mezi �enami, pøivádìna do chrámu, ustanovené-
ho Zákonem Hospodinovým, aby zde �ila ve svatyni. Radují se du-
chem svým spolu s ní Jáchym i Anna, a prùvody panen zpívají
Hospodinu, pìjí jako �almista, pocty prokazujíce budoucí Matce
Pána našeho.

Na 5: Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše
má tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.

Ty jsi byla pøedmìtem kázání prorokù, slávou apoštolù, chloubou
muèedníkù! Tys všech pozemš�anù obnova, Panno, Matko Bo�í,
nebo� skrze tebe jsme byli usmíøeni s Bohem. Proto uctíváme tvé
vstoupení do chrámu Hospodinova my, kteøí jsme zachránìni pøí-
mluvou tvou. A tak všichni k tobì, Nejèistší Marie, jako píseò
provoláme s andìlem: „Raduj se!“

(Hlas 4.)

Na 4: Od strá�e jitøní a� do noci, od strá�e jitøní nech� doufá
Israel v Hospodina.

Do velesvatynì je Duchem Svatým uvádìna Marie svatá a nepo-
skvrnìná. Andìlem svatým �ivena je ta, je� sama je nejsvìtìjším
chrámem svatého Boha našeho, který jejím vstoupením do svatynì
posvìtil veškerenstvo a zbo�štil poka�enou pøirozenost pozem-
š�anù.

Na 3: Nebo� u Hospodina je milost a hojné je u nìho vysvobození;
on vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.

Opakuje se pøedchozí stichira.

Na 2: Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte ho všichni
lidé!

Radují se dívky a se svícemi kráèejí dnes pøed �ivou duchovní Svící,
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posvátným obøadem ji uvádìjí do velesvatynì a pøedzobrazují ne-
vypravitelné vzplanutí záøe, je� má pùsobením Ducha Svatého z ní
zahoøet, aby osvítila ty, kdo sedí ve tmì nevìdomosti.

Na 1: Nebo� upevnila se jeho milost nad námi a pravda
Hospodinova zùstává na vìky.

Zvolala radostnì všechvalná Anna: „Zachariáši, pøijmi tu, kterou
v Duchu Svatém pøedpovìdìli Bo�í proroci, a uveï ji do svatého
chrámu, aby byla ve svatosti vychována a stala se bo�ským trùnem
Vládce všech, palácem i lo�em, svìtlozáøným pøíbytkem!“

»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 8. – stichirový)

Po svém narození, Vládkynì a nevìsto Bo�í, vešla jsi do chrámu
Hospodinova, abys jako Panna posvìcená vychována byla ve ve-
lesvatyni. Tehdy byl k tobì, èistá a nevinná, posílán Gabriel, aby ti
pokrm pøinášel. Všechno nebeské u�aslo, vidouc, �e se Duch Svatý
v tobì usídlil. Proto, nejèistší a neposkvrnìná, oslavovaná na nebe-
sích i na zemi, Matko Bo�í, zachraò náš rod køes�anù pravoslav-
ných! ¯

Malý vchod
Svìtlo tiché…
Prokimen dne v týdnu

Paremije

�almista: Ètení z knihy Exodus.

P romluvil Hospodin k Moj�íšovi takto: „První den prvního mìsí-
ce postavíš stánek svìdectví, ulo�íš tam archu úmluvy a zastøeš
ji oponou. Vneseš do této svatynì stùl a jeho svícen. Polo�íš zla-

tou kaditelnici pro okuøování pøed archou svìdectví. Zavìsíš do
brány stánku svìdectví závìs k zahalení. Vezmeš olej pomazání
a poma�eš stánek a všechno, co je v nìm. Posvìtíš jej a všechno jeho
náèiní, a bude svatý. Posvìtíš obìtní oltáø a oltáø bude velesvatý.“
Moj�íš uèinil všechno, co mu poruèil Hospodin Bùh, svatý Israelùv.
A oblak zahalil stánek svìdectví a sláva Hospodinova naplnila sva-
tyni. Moj�íš nemohl pak vstoupit do stánku svìdectví, ponìvad� ob-
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lak jej zastínil a stánek byl plný slávy Hospodinovy. [Exod 40,1—5;
9—10; 16; 34—35]

�almista: Ètení z tøetí Knihy královské.

S
talo se, �e Šalomoun dokonèil celou stavbu domu Hospodinova.
I svolal na Sion všechny staršiny Israele k pøenesení archy

smlouvy Hospodinovy z mìsta Davidova, èili ze Sionu. Knì�í
pozdvihli archu smlouvy Hospodinovy i stánek svìdectví a vzali
veškeré svaté nádoby, které byly v stánku svìdectví. Král a všechen
Israel kráèeli pøed archou. I vnesli knì�í archu smlouvy Hospodino-
vy na její místo, tam, kde se v chrámu pøijímají proroctví, do ve-
lesvatynì, pod køídla cherubù. Cherubíni toti� mìli rozta�ená
køídla nad místem archy. Cherubové zakrývali shora archu a její
svátosti. V arše nebylo nic ne� dvì kamenné desky Zákona, které
tam ulo�il Moj�íš na Orebu, jak poruèil Hospodin. Stalo se, �e kdy�
vyšli knì�í ze svatynì, oblak naplnil dùm Hospodinùv. Knì�í ne-
mohli kvùli oblaku stát na slu�bì, ponìvad� chrám byl plný slávy
Hospodina, Boha Vševládce. [3. Král 7,51; 8,1; 3—7, 9—11 / 1. Král 8,1; 3; 4,
6—11]

�almista: Ètení z proroctví Ezechiele.

T
ak praví Hospodin: „Od osmého dne a dále budou konat knì�í
na oltáøi celopaly vaše za záchranu, a pøijmu vás,“ pravil Hos-

podin Adonai. A obrátil mì k cestì vnìjší svaté brány, která hledí
na východ, a ta byla zavøená. Hospodin mi øekl: „Tato brána bude
uzavøena, nebude se otvírat a nikdo jí nebude procházet, nebo� skr-
ze ni jedinkrát projde Pán, Bùh Israele a zùstane uzamèena. V ní
toti� usedne vládce, aby jedl chléb. Cestou brány Elamské vejde
a po stejné cestì vyjde.“ Dovedl mne po cestì svaté brány, obrácené
k severu, pøímo do chrámu. A hle, vidìl jsem, chrám Hospodinùv
byl plný slávy. [Ezech 43,27 —44,4]

Vroucí ektenie
Dej�, Hospodine, abychom veèer tento…
Prosebná ektenie
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Litijní stichiry

(Hlas 1.) Od Georgia Nikomédského

A � se dnes raduje nebe na výsostech a nech� oblaka dští krùpìje
veselí pro nesmírnì slavná veliká díla Boha našeho! Nebo� hle,

ta, je� byla prorokována jako brána hledící k východu, narozená
z nerodící a neplodné Anny, jak bylo zaslíbeno, a zasvìcená Bohu za
pøíbytek, je dnes pøivádìna do chrámu jako obì� bez kazu a vady. A�
se raduje David pøi høe na struny, v�dy� pravil: „Pøivádìny jsou za
ní ke Králi panny, její dru�ky ji provázejí.“ Uvedou ji do svatynì
Bo�í, na místo oèištìní. Zde ji vychovají, aby byla uèinìna obydlím
Toho, jen� se nikoliv podle pozemských zákonù pøed vìky z Otce na-
rodil pro spásu duší našich.

(Hlas 4.)

Dnes Bohorodice, chrám, který do sebe pojal Boha, je uvádìna do
chrámu Hospodinova a Zachariáš ji pøijímá. Dnes se velesvatynì
naplnila radostí a sbor andìlù tajemnì slaví svátek. I my s nimi
dnes oslavujeme a s Gabrielem voláme: „Raduj se, blahodatí obda-
øená, Pán s tebou, jen� má milost velikou!“

Pojïte, všichni vìøící, chvalme jedinou bezúhonnou, pøedpovìdì-
nou od prorokù a do chrámu pøivádìnou, Matku u� pøed vìky urèe-
nou, Bohorodici, která se po naplnìní èasu zjevila. Na její pøímluvy,
Pane, daruj nám svùj pokoj a milost velikou!

»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 5.) Od Lva Magistra

Zazáøil radostný den a nejctihodnìjší svátek, nebo� dnes je pøivá-
dìna do chrámu Hospodinova ta, je� po porodu zùstane pannou, ja-
kou byla pøed tím, ne� rodila. Raduje se staøec Zachariáš, rodiè
Jana Pøedchùdce, a vesele volá: „Vkroèí do svatého chrámu zastán-
kynì všech sou�ených, nebo� sama je svatá, a nyní se zasvìtí za pøí-
bytek Krále veškerenstva!“ A� se veselí její otec Jáchym, a� se
raduje Anna, nebo� pøinesli Bohu nevinnou Vládkyni jako tøíletou
oveèku. Matky, radujte se s nimi! Panny, tanèete! Neplodné �eny, já-
sejte! Nebo� pøedzvìstovaná Královna všech otevøela nám nebeské
království. Radujte se, lidé, a veselte se!
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Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì

(Hlas 5.)

R aduje se nebe i zemì, vidouc, jak ta, je� duchovnì je nebem, pøi-
chází do Bo�ího domu ke zbo�né výchovì. Jde nyní do chrámu

panna jedineèná a neposkvrnìná, k ní� Zachariáš s obdivem volá:
„Bráno Pánì, otvírám ti bránu chrámovou; raduj se v nìm a jásej!
Poznal jsem a uvìøil, �e u� pøichází zjevné vysvobození Israele a na-
rodí se z tebe Bùh Slovo, udìlující svìtu milost velikou.“

Pøivádìny jsou za ní ke Králi panny, její dru�ky ji k tobì
provázejí. (� 44,15 a 16)

Anna, ukazujíc všem tento dar Bo�í, radostnì vede tu, která jí byla
darována. Do chrámu Bo�ího pøivádí èistou neustálou Pannu. Po-
zvala dívky, aby kráèely pøed ní a svíce nesly. Dí pøi tom Anna:
„Bì�, dítì, stani� se nabídnutou obìtinou a libovonným kadidlem
pøineseným Tomu, jen� nám tebe daroval. Vejdi do místa nepøí-
stupného, poznej tajemství a pøiprav se být milým a krásným pøí-
bytkem pro Je�íše, prokazujícího svìtu milost velikou!“

Ubírají se s veselím a radostí, uvedeny jsou do komnaty Krále.

Dovnitø kamenného Bo�ího chrámu je nyní vlo�en �ivý chrám, do
nìho� se posléze ulo�í Bùh. Tím oduševnìlým chrámem je pøicháze-
jící nejsvìtìjší Panna, a dívky se svícemi pøed ní kráèejí. Plesá ten-
to mimoøádný rodièovský pár, jásá Jáchym i Anna, nebo� zrodili tu,
je� porodí Stvoøitele. Marie, nade vše bezchybná, jásá v bo�ských
svatyních a �ivena rukou andìla, stala se Matkou Krista, dáva-
jícího svìtu milost velikou.

»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 6.) Od Sergia Agiopolity

Dnes shromá�dily se zástupy nás, vìøících, abychom duchovnì
oslavili svátek zbo�ným chválením Bo�í dívky, Panny a Bohorodice,
pøivádìné do chrámu Hospodinova, pøedem vyvolené ze všech po-
kolení za sídlo Krále všech, Krista a Boha. Panny, svíce nesoucí,
kráèejte pøed ní a uctìte pøíchod neustálé Panny. Matky, odlo�te
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všechen bol a s radostí spoleènì provázejte tu, která se stala Mat-
kou Boha a prostøednicí radosti svìta. Radostnì tedy zvolejme s an-
dìlem: „Raduj se!“ A tím všichni pozdravme Marii, stále se
pøimlouvající za duše naše.

Nyní propouštíš…

Tropar po Otèenáši (hlas 4.)

D nes pøedzobrazuje se milostivost Bo�í a ohlašuje se spása lid-
stva. V chrámu Bo�ím se objevuje Panna skvoucí a pøedzvìstuje

všem Krista. K ní i my hlasitì voláme: „Raduj se, je� jsi naplnìním
zámìrù Tvùrce!“ ¯

Po�ehnání pìti chlebù
Závìreèné propuštìní
Mnoholetí

Z jitøní

Kondak (hlas 4. — stichirový)N ejèistší chrám Spasitelùv, nejdra�ší palác a Panna, posvátná
pokladnice slávy Bo�í je dnes uvádìna do domu Hospodinova.

Spolu s ní je uvádìna blahoda� Bo�ského Ducha. Opìvují Bo�í an-
dìlé Marii, nebo� ona je sídlem nebeským. ¯

Na liturgii

Blahoslavenství, nebo dle volby pøedstaveného mo�no zpívat svá-
teèní antifony:

Antifona 1. ¯

1. verš: Veliký jest Hospodin a veškeré chvály hoden ve mìstì Boha na-
šeho, na hoøe svaté jeho. (� 47,2)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!

2. verš: Slavné vìci øíkají se o tobì, Mìsto Bo�í. (� 86,3)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!

3. verš: Známý je Bùh v pøíbytcích jeho, nebo� ochraòuje mìsto své.
(� 47,4)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!
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4. verš: O èem jsme slýchali, to jsme uvidìli ve mìstì Hospodina moc-
ností, ve mìstì Boha našeho. (� 47,9)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!

»Sláva…« »I nyní…« Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!

Antifona 2. ¯

1. verš: Posvìtil Nejvyšší pøíbytek svùj. (� 45,5)

Spasi� nás, Synu Bo�í, ve svatých podivuhodný, zpívající tobì: Alleluja.

2. verš: Svátost a nádhera jsou ve svatyni jeho. (� 95,6)

Spasi� nás, Synu Bo�í, ve svatých podivuhodný, zpívající tobì: Alleluja.

3. verš: Toto je brána Hospodinova a spravedliví skrze ni vcházejí. (� 117,20)

Spasi� nás, Synu Bo�í, ve svatých podivuhodný, zpívající tobì: Alleluja.

4. verš: Svatý jest chrám tvùj a podivuhodný ve spravedlnosti. (� 64,5)

Spasi� nás, Synu Bo�í, ve svatých podivuhodný, zpívající tobì: Alleluja.

»Sláva…« »I nyní…« Jednorozený Synu…

Antifona 3. ¯

1. verš: Bohatí z lidu prositi budou pøed tváøí tvou. (� 44,13)

Tropar: Dnes pøedzobrazuje se milostivost Bo�í a ohlašuje se spása lid-
stva. V chrámu Bo�ím se objevuje Panna skvoucí a pøedzvìstuje všem
Krista. K ní i my hlasitì voláme: „Raduj se, je� jsi naplnìním zámìrù
Tvùrce!“

2. verš: Dcera královská vstoupila dovnitø v celé slávì své; odìv její
protkaný zlatem zaøí barvami, ozdobena je pøekrásnì. (� 44,14)

Tropar: Dnes pøedzobrazuje se milostivost Bo�í…

3. verš: Pøivádìny jsou za ní ke Králi panny, její dru�ky ji k tobì prová-
zejí. (� 44,15)

Tropar: Dnes pøedzobrazuje se milostivost Bo�í…

4. verš: Ubírají se s veselím a radostí, uvedeny jsou do komnaty Krále.
(� 44,16)

Tropar: Dnes pøedzobrazuje se milostivost Bo�í…

Po malém vchodu:
Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed Kristem. Spasi� nás, Synu Bo�í,
na pøímluvy Bohorodice, zpívající tobì: Alleluja. ¯

Tropar svátku. »Sláva… I nyní…« Kondak svátku.
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Prokimen – píseò Bohorodice (hlas 3.): ¯
Velebí duše má Hospodina, y a duch mùj zaplesal v Bohu, Spasiteli
mém.
Verš: �e shlédl na poní�ení slu�ebnice své; od této chvíle blahoslaviti
mne budou všechna pokolení. (Luk 1,46—48)

Apoštol: �id 9,1—7

Alleluja (hlas 8.):
Verš 1.: Slyš, dcero, pohleï, a nakloò ucho své! (� 44,11)
Verš 2.: Bohatí z lidu prositi budou pøed tváøí tvou. (� 44,13)

Evangelium: Luk 10,38—42, 11,27—28

Místo »Jest vpravdì dùstojno« (z 9. písnì kánonu): ¯

Andìlé, spatøivše uvedení Nejèistší Marie do chrámu, byli ohromeni,
nebo� uzøeli, jak Panna se slávou vchází do velesvatynì. �ivé a odušev-
nìlé schrány Bo�í nech� se nikterak nedotkne ruka poskvrnìných,
avšak ústa vìrných a� bez umlknutí zpívají andìlské pozdravení a ra-
dostnì volají k Bohorodici: „Vpravdì vyvýšena jsi nade všechny, Panno
èistá!“

Ke svatému pøijímání: ¯
Kalich spasení vezmu a jméno Pánì vzývati budu. Alleluja. (� 115,4)

Poznámky

1.) Kdy� nelze vykonat všenoèní bdìní èi alespoò veèerní s litijí, pak se na
velké veèerní zpívá tropar svátku jedenkrát.

2.) Pøipadne-li tento svátek na nedìli, pak v sobotu veèer:

Hospodine, k tobì volám: nedìlní 3, východní 1 (všechny tyto 4 dle nastu-
pujícího hlasu), sváteèních Uvedení 6.
Sláva, I nyní: svátku Uvedení
Vchod. Prokimen dne. Tøi sváteèní paremije
Na litiji: svátku Uvedení
Sláva, I nyní: sváteèní: Zazáøil radostný den…
Na stichovnì: nedìlní
Sláva, I nyní: svátku Uvedení
Po�ehnání chlebù: Tropar sváteèní (3 ×) a ètení ze Skutkù apoštolù

Na liturgii v nedìli
Blahoslavenství. Po vchodu: tropar nedìlní a svátku, Sláva: kondak ne-

36 Svátková minea: 21. listopadu



dìlní, I nyní: kondak svátku. Prokimen, apoštol, alleluja, evangelium
a zpìv ke svatému pøijímání: nejprve nedìlní a pak sváteèní.

3.) V nedìli v posváteèní dobì Uvedení Bohorodice slaví se také
svìtec, jen� má toho dne památku.

Na veèerní:
Hospodine, k tobì volám: nedìlní 3, východní 1, svátku Uvedení 3, k svìt-
ci z mineje 3.
Má-li slu�ba svìtci dne stichiry na 6, nebo má-li svìtec polyelej, zpíváme:
nedìlní 3, sváteèní 3, k svìtci 4.
Sláva: k svìtci (pokud jest)
Nemá-li svìtec nic na Sláva, pak: Sláva: svátku Uvedení, I nyní: 1. boho-
rodièen hlasu
Vchod. Prokimen dne
Na litiji: sváteèní Uvedení a stichiry na stichovnì k svìtci (má-li je)
Sláva, I nyní: svátku Uvedení
Má-li svìtec stichiru na Sláva, pak: Sláva: k svìtci, I nyní: svátku Uvede-
ní
Na stichovnì: nedìlní
Sláva: k svìtci (má-li). Není-li: Sláva, I nyní: svátku Uvedení.
Po�ehnání chlebù: »Raduj se…« (2 ×) sváteèní (1 ×) (Nekoná-li se jitøní,
pak: nedìlní tropar, tropar svátku a »Raduj se…«)

Na nedìlní liturgii v posváteèním období:
Blahoslavenství
Po vchodu tropar nedìlní, svátku Uvedení, chrámovému svatému, svìtci
toho dne (pokud má svùj tropar). Pak kondak nedìlní, Sláva: svìtci dne,
I nyní: svátku Uvedení. (Nemá-li svìtec dne vlastní kondak, pak Sláva:
kondak nedìlní, I nyní: kondak Uvedení.)
Prokimen, apoštol, alleluja, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání: øa-
dové nedìlní a pak svìtci toho dne (pokud má své vlastní, jestli nikoliv,
tak jen samotné nedìlní).

Tento svátek se oslavuje pìt dnù.
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24. listopadu

Svaté velkomuèednice Kateøiny († 305)
Svatého velkomuèedníka Merkuria (3. stol.)

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 6

(Hlas 1.) K svìtici

M uèednice Kateøino! Dnes se moudrým velebením tebe vyzdobilo
mìsto Alexandrie, které pøechovává ve svatém tvém chrámu

závoje tvé. Proèe� i my zbo�nì oslavujeme tvou dùstojnou památku.
Pøimlouvej se za ty, kteøí uctívají tebe!

Slavíme dnes památku Kateøiny, nebo� ona vskutku pevnými slovy
i èiny na hlavu porazila všechny nepøátelské mocnosti a smetla od-
por uèených øeèníkù. Na pøímluvy její, Bo�e, vysvoboï nás od
bezbo�ných nepøátel!

Raduj se, veleslavná muèednice, úctyhodná Kateøino! Nebo� Kris-
tus pøenesl bohumilé tìlo tvé na Horu Sinajskou, kde Moj�íš kdysi
vidìl keø hoøící a neshoøívající. A zde nyní opatrováno bude a� do
èasu druhého pøíchodu jeho.
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(Hlas 4.) K muèedníku

Nejbla�enìjší velkomuèedníku trpiteli Merkurii! Chrabrostí a oh-
nivostí ducha jsi zdolal protivníka a jako voják nepøemo�itelný jsi
meèem víry skosil desetitisíce duchovních mouøenínù. Dokonèiv
svùj bìh vítìznì podle pravidel, byl jsi Kristem korunován se všemi
trpiteli.

S nebe ti byl, slávyhodný muèedníku, poslán na pokyn Ducha
Bo�ího andìl a vyléèil tvé rány. Takto uzdraven, byl jsi znovu pro-
myšlenì muèen natahováním a zatí�ením tì�kým kamenem, zavì-
šením nad ohnìm a opékáním, øezáním no�i, bièováním. Celé tìlo
tvé zbroceno bylo krví, tak�e její proud i oheò uhasil.

Bohomoudrý, bla�ený Merkurii! Od krále pozemského vojska, jen�
ti rozkazoval pøinést obì� démonùm, musel jsi snášet muka, pálení
ohnìm a nevyhnutelnou smrt. To byla tvá cesta ke Kristu, k nìmu�
ses odebral jako ten, kdo byl korunován vìncem vítìzství. Proèe�
pøipojen jsi byl jako oveèka jeho do stádce muèedníkù a za svìt se
pøimlouváš.

»Sláva…« (Hlas 2.)

S radostí se shromá�dìme, milovníci muèedníkù, k svátku boho-
moudré muèednice Kateøiny a uvijme jí vìnec z naší chvály místo
kvìtù, volajíce k ní: „Raduj se, ty, která jsi usvìdèila zavilá ústa po-
šetilých øeèníkù, napomínala tyto uèence naplnìné hloupostmi
a vzdálené pravého poznání, vedouc je k Bo�ské víøe. Raduj se, kte-
rá jsi z lásky k svému Stvoøiteli vydala tìlo vynalézavì uchystaným
ti mukám a nepadnuvši, zùstala jsi duchovnì nezahubenou pan-
nou! Raduj se, která jsi v odmìnu za bolesti zdìdila hoøejší pøíbytky
a po�íváš rozkoše vìèné slávy. Po ní tou�íme i my, opìvující tebe;
nech� neztrácíme nadìji.

»I nyní…« (Hlas 8.) (Jako ve svátek Uvedení pøesv. Bohorodice)

Po svém narození, Vládkynì a nevìsto Bo�í, vešla jsi do chrámu
Hospodinova, abys jako Panna posvìcená vychována byla ve ve-
lesvatyni. Tehdy byl k tobì, èistá a nevinná, posílán Gabriel, aby ti
pokrm pøinášel. Všechno nebeské u�aslo, vidouc, �e se Duch Svatý
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v tobì usídlil. Proto, nejèistší a neposkvrnìná, oslavovaná na nebe-
sích i zemi, Matko Bo�í, zachraò náš rod køes�anù pravoslavných!

Svìtlo tiché. Prokimen dne

Stichiry na stichovnì

(Hlas 1.) Ke svátku Uvedení pøesv. Bohorodice

P ojïte, všichni milovníci svátku, a v písních uctívejme jedinou
Bohorodici a Pannu èistou, nebo� je uvádìna do chrámu Bo�ího,

aby v nìm teï svìtle �ila jako vskutku nejsvìtìjší chrám Kristùv
a prostøednice veškeré radosti.

Pøivádìny jsou za ní ke Králi panny, její dru�ky ji k tobì
provázejí. (� 44,15)

Proroku, otevøi bránu a s vírou pøijmi do chrámu Hospodinova
Pannu, která byla pøivedena, chloubu všech andìlù i lidí, skvoucí se
radost, aby tam �ila a duchovnì jásala jako ta, která je chrámem
a pøíbytkem Bo�ím.

Ubírají se s veselím a radostí, uvedeny jsou do komnaty Krále.
(� 44,16)

Poté, co byla Bohorodice Maria do chrámu pøivedena, dostávala
chléb od andìla, který k ní volal: „Raduj se, Bo�í nevìsto, po�ehna-
ná Bohorodice Panno! Ani� bys mu�e poznala, poèneš Syna, jen�
bude pro pozemš�any nejbohatším darem a obnovením!“

»Sláva…« (Hlas 2.) Svaté Kateøinì

Velká trpitelko, vítìzná a ctihodná Kateøino! Osvojila sis duchovní
zpùsob �ivota, a pak jsi byla postavena pøed bezbo�ný soud. Kdy�
jsi tam stanula, rozkvetla jsi jako kvìt záøící Bo�ím svìtlem a odì-
na jsouc v sílu moci Bo�ské, vysmála ses rozkazùm muèitele a uml-
èela pošetilé proslovy uèených øeèníkù.

»I nyní…« (Hlas 8.) Ke svátku Uvedení

Nejèistší, nejopìvovanìjší Vládkynì, Matko Slova �ivota! David
pøedpovìdìl tebe, pøedvidìv svaté vstoupení tvé do chrámu. Pøi
této památce všechny konèiny, slavíce dnes svátek, chválí tebe,
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nebo� jsi byla pannou pøed porodem, zùstala neporušenou i po poro-
du. Dnes se veselí v chrámì Zachariáš, kdy� tì pøijímá; velesvatynì
se raduje, kdy� vyvyšuje tebe, pramen �ivota našeho. Proto i my vo-
láme jako �almista: „Pros svého syna a Boha našeho za nás, aby
nám udìlil milost velikou!“

Tropar po Otèenáši (hlas 4.)

K muèednici Kateøinì – buï obecný tropar:

Oveèka tvá Kateøina, ó Je�íši, vzývá tì vroucnì: „Tebe, nebeský
mùj �enichu, miluji, a hledajíc tebe, strádám a dávám se spolu s te-
bou ukøi�ovati a pohøbíti skrze krvavý køest tvùj. Trpím pro tebe,
abych dosáhla tvého království, a umírám pro tebe, abych �ila s te-
bou. Pøijmi mne jako obì� neposkvrnìnou, nebo� se obìtuji z lásky
k tobì.“ Na její pøímluvy, ó Milosrdný, spasi� duše naše!

Nebo zvláštní:

C tnostmi jako paprsky sluneèními jsi nevìøící mudrce osvítila,
Bohem vyvolená nevìsto, blahoslavená Kateøino! Jako záøící
luna v úplòku svítí chodcùm za noci, tak jsi zaplašila tmu neví-

ry, pøesvìdèila císaøovnu a souèasnì usvìdèila tyrany. V touze po
svém krásném �enichu dospìla jsi do nebeské sínì ke Kristu a byla
jím poctìna korunou královskou. Stojíc pøed ním s andìly, pros za
nás, kteøí konáme tvou nejctihodnìjší památku. ¯

»Sláva…« K muèedníku

M uèedník tvùj Merkurij v utrpení svém, Pane, pøijal nepomíjejí-
cí korunu od tebe, Boha našeho, nebo� maje sílu od tebe, pøe-

mohl své muèitele a pokoøil i bezmocný vzdor démonù. Na jeho
pøímluvy spasi� duše naše. ¯

»I nyní…« Tropar svátku Uvedení

D nes pøedzobrazuje se milostivost Bo�í a ohlašuje se spása lid-
stva. V chrámu Bo�ím se objevuje Panna skvoucí a pøedzvìstuje

všem Krista. K ní i my hlasitì voláme: „Raduj se, je� jsi naplnìním
zámìrù Tvùrce!“ ¯
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Z jitøní

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

N yní dùstojný sbor všech milujících muèedníky nech� povstane
a uctí Kateøinu nejmoudøejší. Na muèednickém zápasišti toti�,

Krista hlásajíc, pøemohla ïábelského hada, kdy� rozumáøství uèe-
ných øeèníkù zkrotila. ¯

Kondak Merkuriovi (hlas 4. — stichirový)

Velebme písnìmi Merkuria, oslavujíce tohoto vojáka, v boji ne-
pøemo�eného a v neštìstí zastánce nezahanbitelného. Nebo� vy-

svobozuje z bìd a sou�ení ty, kteøí památku jeho oslavují. ¯

Na liturgii

Blahoslavenství

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.

Apoštol: Efez 6,10—17

Alleluja:
Volají spravedliví a Hospodin je vyslyšel.

Evangelium: Luk 21,12—19

Ke svatému pøijímání:
Plesejte, spravedliví, Hospodinu, nále�í se lidem upøímným, aby jej
chválili. Alleluja (tøikrát). (� 148,1 a 32,2)

—————————————
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30. listopadu

Sv. a všechvalného apoštola Ondøeje Prvozvaného († 62)

Na velké veèerní

Dobroøeè, duše má… Bla�ený mu�, 1. antifona

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 8

(Hlas 4.)

S lavný Ondøeji, svìtlem Jana Pøedchùdce byl jsi pøipraven a po-
uèen, tak�e jsi jako první pøibìhl k Synu Bo�ímu, jakmile vy-
svitla záøe jeho Osoby, jsoucí slávou Otcovou. První jasný

paprsek Bo�ství Jeho hned za úsvitu duchovního Slunce, Krista,
naplnil svìtlem mysl tvou, kdy� vzešel nad svìtem, chtìje z milosr-
denství svého spasit lidský rod. Od té chvíle stal ses kazatelem
i apoštolem Krista, Boha našeho. Jeho pros, aby spasil a osvítil
duše naše. (Tøikrát)

Hlasem Jana Pøedchùdce jsi byl vyuèen, apoštole Ondøeji, tak�e jsi
moudøe následoval Toho, kdo je nejsvìtìjším Bo�ím Slovem, je� se
vtìlilo, aby nám �ivot darovalo, a spásu zvìstovalo nám, po zemi
chodícím. Zasvìtil ses mu jako prvotina, jsi jako obì� první a posvì-
cující vše ostatní. Bratru svému pak zvìstoval jsi toho, jeho� jsi po-
znal, Krista, Boha našeho. Jeho pros, aby spasil a osvítil duše naše!
(Tøikrát)
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Blahoslavený Ondøeji, byl jsi uèedníkem Jana, narozeného z ne-
plodné Al�bìty krátce pøed tím, ne� se nad svìtem zablesklo panen-
ské rození. Stal ses milovníkem nejvroucnìjší ctnosti, uèitelem
zbo�nosti, ukazujícím èistotu vnitøní neposkvrnìnosti. Ubíral ses
vzhùru v srdci svém a od jedné slávy vystoupil jsi k nepopsatelné
slávì Krista Boha našeho. Jeho pros, aby spasil a osvítil duše naše!
(Dvakrát)

»Sláva…« Od Anatolia

Zanechal jsi lovu ryb, apoštole, a zaèal lovil prutem kázání lidi,
spouštìl do vod svìta udici s vnadidlem zbo�nosti a vytahoval
všechny národy z hlubin klamu. Velehlasný Ondøeji, byl jsi souro-
zencem nejpøednìjšího apoštola Petra a svìtu jsi spolu s ním kázal
evangelium. Všechvalný apoštole, neustávej prositi za nás, kteøí
u víøe s láskou pov�dy chválíme tvou úctyhodnou památku.

»I nyní…« Pøedsváteèní

Isaiáši, plesej! Pøijmi slovo Bo�í! Prorokuj dívku Marii! Keø hoøí
ohnìm a není se�ehnut touto záøí Bo�ství! Betléme, ozdob se! Edén-
ský ráji, otevøi svou bránu! Mágové, jdìte, abyste vidìli Spásu naši
zavinutou plenkami v jeslích. Spatøíte toho, jeho� ukazuje hvìzda,
stanuvši nad jeskyní. To je �ivotodárce, Pán, zachraòující pokolení
naše. ¯

Vchod. Prokimen dne

Paremije

Jako 14. listopadu

Litijní stichiry

Nejprve stichira chrámu

(Hlas 1.) K apoštolu. Od Andreje Jeruzalémského

A poštol Ondøej, prvozvaný tvùj uèedník a tvùj následovník v utr-
pení, napodobil tebe, Pane, udicí tvého Køí�e vytáhl z temných
vod ty, kdo byli doposavad v hlubinách nevìdomosti oklamáni,

a pøivedl je k tobì. Proèe� i my, vìrní, jsouce zachránìni, voláme
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k tobì: „Na jeho pøímluvy, Nejdobrotivìjší, dej mír našemu �ivotu
a spasi� duše naše!“

Opìvujme, vìøící, Petrova sourozence Ondøeje, Kristova uèedníka,
který kdysi sítìmi brázdil moøe a lovil ryby. Pak prutem Køí�e ulo-
vil svìt a národy pøevádí z kalných vod klamu do èistých vod køtu;
nyní stojí pøed Kristem a vyprošuje svìtu pokoj a našim duším
milost velikou.

Kdy� apoštol Kristùv a uèedník pøijal do srdce oheò duchovní,
osvìcující mysl a spalující høíchy, poèal vyzaøovat tajemné paprsky
svatého uèení do neosvícených srdcí pohanù a se�ehl tím chrastí
bezbo�ných povìr a bájí, nebo� tak pùsobí oheò Ducha Svatého.
Jaký to nevídaný a strašný zázrak! Jazyk èlovìka je prach, pøiroze-
nost naše je prs�, tìlo je hlína, a pøesto pøijímá poznání toho, co je
duchovní a nehmotné. Zasvìèenèe do tajemství nevýslovných, svìd-
ku vìcí nebeských, pros, aby osvìtleny byly tou záøí naše duše!

(Hlas 8.) Od Malaxa

Prvozvaný Boha vidoucí Ondøeji! Spatøiv Boha vytou�eného, jak
chodí v tìle po zemi, pln radosti jsi zvolal k tomu, s ním� jsi byl té�e
krve: „Šimone, nalezl jsem Toho, po nìm� tou�íme!“ K Spasiteli jsi
provolal jako David: „Podobnì jako jelen �íznivý prahne po prameni
vody, tak tou�í má duše po tobì, Kriste Bo�e!“ Od té chvíle stále
rostla tvá touha následovat Pána, a� jsi po nesení Køí�e jako pravý
uèedník zatou�il a jako moudrý následovník pøijal jsi utrpení jeho
Køí�e. Tím ses uèinil úèastníkem i slávy jeho. Vroucnì tedy pros za
naše duše!

»Sláva…« Od Andreje Jeruzalémského èi od Anatolia

Oslavujeme Ondøeje, hlasatele víry a slu�ebníka Bo�ího Slova!
Nebo� on dr�í místo rybáøského prutu v rukou Køí� a loví z moø-
ských hlubin lidi jako ryby. Mocí svatého Køí�e spouštìné do hloubi
svìta vytahuje apoštol duše z temných vod klamù nepøítele a pøiná-
ší je Bohu jako pov�dy vzácný dar. Chvalme ho, vìøící, ve sboru
uèedníkù Kristových; ké� se s nimi pøimlouvá u Krista, aby nám byl
v den soudu milostiv.
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»I nyní…« Bohorodièen

Vládkynì, pøijmi prosbu slu�ebníkù svých a vysvoboï nás od všeli-
kých bìd a z ka�dého �alu!

Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì

(Hlas 5.)R aduj se, mluvící nebe, je� stále vypráví o Bo�í slávì, nebo� jsi
první ochotnì poslechl Krista zvoucího a neochvìjnì ses ho pøi-

dr�el. Jím osvìcován, uvidìl jsi jiné svìtlo, ne� je svìtlo tohoto svìta.
Jeho dobrotu jsi následoval a svými blesky osvìcoval ty, kdo� dleli
ve tmì. Proto slavíme tvùj nejsvìtìjší svátek a radostnì líbáme ra-
kev s tvými ostatky, z ní� vydáváš spásu prosícím tebe a všem podá-
váš milost velikou.

Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich a do všech konèin svìta slova
jejich.

Bohomoudrý Ondøeji! První jsi nalezl Dobrodince, jen� se z milosr-
denství oblékl v naši lidskou pøirozenost. S horoucí láskou ses
k nìmu pøipojil a zvolal jsi k pokrevnímu bratru: „Nalezli jsme
toho, jeho� v Duchu Svatém hlásali proroci! Pojï a pohleï na jeho
krásu, a nech� jsou jím uchváceny naše duše i myšlení. A poté nás
jeho skvoucí èistota a jasnost jako pochodeò povedou, abychom za-
hánìli noc klamu a zaplašili tmu nevìdomosti, blahoøeèíce Kristu,
udìlujícímu svìtu milost velikou!“

Nebesa vypravují slávu Bo�í a díla rukou jeho hlásá obloha.

Slavný, pov�dy opìvovaný apoštole, sítí svých slov jsi uchvátil po-
hany neznající Boha, vylovil je z hlubiny nevìdomosti a zjevnì tím
rozbouøil moøe slané. Byl jsi jako ztepilý oø nesoucí toho, kdo nad
moøem vládne, vysušil hnilobu bezbo�nosti a pøidal jako vzácnou
sùl moudrost svou. Nad ní u�asli ti, kteøí hloupì a nestydatì nazý-
vali sami sebe moudrými, ani� by znali Krista, udìlujícího svìtu
milost velikou.

»Sláva…« (Hlas 3.) Od Germana
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Uctìme v písních apoštola Ondøeje, Petrova pokrevního bratra,
Kristova uèedníka a rybáøe lidí. V�dy� uèením Je�íšovým všechny
vyuèil dogmatùm. Pøedkládal je tìm, kdo jsou bez Zákona, jako se
klade návnada rybám, aby je pro Pána Je�íše ulovil. Na jeho
pøímluvy, Kriste, daruj lidu svému pokoj a milost velikou!

»I nyní…« (Hlas tý�)

Povìz nám, Josefe: „Co se stalo, �e pøivádíš do Betléma tìhotnou
Pannu, kterou jsi pøijal jako zasvìcenou Bohu?“ Naèe� Josef odpo-
vídá: „Zkoumal jsem proroky a obdr�el odpovìï od andìla. Tedy
uvìøil jsem, �e Maria nevypravitelnì porodí Boha, jemu� pøijdou
poklonit se mágové z východu a poslou�í mu vzácnými dary. Pane,
který ses kvùli nám vtìlil, sláva tobì!“

Tropar po Otèenáši (hlas 4.) apoštolu Ondøeji

J ako prvozvaný z apoštolù a bratr pøedního z nich, pros, Ondøe-
ji, Vládce veškerenstva, aby udìlil celému svìtu pokoj a duším

našim milost velikou! ¯
»Sláva…« »I nyní…« (Bohorodièek závìreèný nedìlní z 4. hlasu)
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Z jitøní

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

C hvalme kazatele Boha, apoštola nazývaného jménem „stateè-
ný“, bratra Petrova, jemu� byl svìøen vrchní dohled nad církví.

Jako kdysi k Petrovi, nyní toti� volá k nám: „Pojï za mnou, nalezli
jsme vytou�eného Krista.“ ¯

Na liturgii

Blahoslavenství

Prokimen (hlas 8.): ¯
Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich y a do všech konèin svìta slova
jejich.
Verš: Nebesa vypravují slávu Bo�í a díla rukou jeho hlásá obloha.

Apoštol: 1. Korint 4,9—16

Alleluja (hlas 1.):
Nebesa vypravují slávu Bo�í a díla rukou jeho hlásá obloha.

Evangelium: Jan 1,35—51

Ke svatému pøijímání:
Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich a do všech konèin svìta slova jejich.
Alleluja (3×).

—————————————

O obrázku pøilo�eném ke konci slu�by sv. Ondøeji se praví v popiskách obrázkù v ní�e jmeno-
vaném letopisu: „Pøíchod apoštola Ondøeje s uèedníky na místo, kde bude zalo�en Kyjev; toto
místo Ondøej po�ehnal a vztyèil na vysokém bøehu Dnìpru køí�.“ (RAD: 304) (V letopisu sa-
motném je psáno: „…Kdy� stanul pod horami na bøehu (Dnìpru) … zjitra øekl svým uèední-
kùm: »Zde má být veliké mìsto.« Pak vystoupal na tyto hory, po�ehnal a vztyèil zde køí�.“)
Popisek vlevo od obrázku praví: „Svatý ap. Ondøej vztyèuje na hoøe køí� tam, kde je nyní mìs-
to Kyjev.“ (Miniatura i citovaná zpráva pochází z Radzivillovského letopisu.)

Rozšíøená svátková minea pro listopad – díl III. [mìsíc XI.]
Korekturní výtisk. Ji. 11/2011–16 — v. 0,64
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