
Minea svátková

Notáø na prosinec ( 1 . )

4. prosinec – Sv. muèednic Barbory a Juliány;

ctihodného Jana Damašského

5. prosinec – Ctihodného Sávy Posvìceného

6. prosinec – Svt. Mikuláše Divotvorce

9. prosinec – Poèetí pøesvaté Bohorodice

ve svaté Annì

12. prosinec – Ctihodného Spyridona Divotvorce,

episkopa trimyfuntského

Pøíloha ke svátkové mineji

Gorazdovy notace k posvátným hymnùm
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4. prosince

Svaté velkomuèednice Barbory a Juliány († 306)
Ctihodného našeho otce Jana Damašského († 780)

Na veèerní

Tropary po Otèenáši (8. hlas – troparový) Ke sv. Barboøe:

»Sláva…« Tropar k ct. Janu Damašskému (8. hlas – troparový)

Na liturgii

Kondaky (4. hlas – stichirový) Ke sv. Barboøe:



Svaté velkomuèednice Barbory a Juliány 3



4 Notáø: 4. prosince

Kondak ct. Janu Damašskému (4. hlas – stichirový)

Prokimen:
Podivuhodný je Bùh ve svatých svých, y Bùh Israele.
Verš: V chrámech dobroøeète Bohu, jen� jest Hospodinem od poèátkù
Israele.



Svaté velkomuèednice Barbory a Juliány 5
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5. prosince

Ctihodného a bohonosného našeho otce Sávy Posvìceného

Tropar po Otèenáši (8. hlas – troparový)

Na liturgii

Kondak (8. hlas –– stichirový)

Prokimen:
Èestná pøed Hospodinem y jest smrt svatých jeho.
Verš: Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal?



Ctihodného a bohonosného našeho otce Sávy 7

Na velké veèerní

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«

Kdo� by nevelebil tebe, pøesvatá Panno… (Pomalu zpívat první nedìlní bo-

horodièen, tzv. dogmatik – viz oktoich, 6. hlas pro sobotu veèer)
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6. prosince

Svatého našeho otce Mikuláše Divotvorce, archiepiskopa
Myr Lykejských, divotvorce († 345)

Tropar po Otèenáši (4. hlas – troparový)



Svatého našeho otce Mikuláše Divotvorce 9

Na velké veèerní

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«

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

»I nyní…« (6. hlas – stichový) Bohorodièen pøedsvátku:



10 Notáø: 6. prosince

Na liturgii

Kondak (3. hlas – stichirový)

Prokimen:
Spravedlivý veseliti se bude v Hospodinu, y nadìji svoji skládá na nìho.
Verš: Slyš, Bo�e, hlas mùj, kdy� prosím tebe.



Svatého našeho otce Mikuláše Divotvorce 11
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9. prosince

Poèetí pøesvaté Bohorodice ve svaté Annì

Tropar po Otèenáši (4. hlas)



Poèetí pøesvaté Bohorodice ve svaté Annì 13

Na veèerní

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«

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

»Sláva… I nyní…« (1. hlas – stichirový) Bohorodièen pøedsvátku:



14 Notáø: 12. prosince

Na liturgii

Kondak (4. hlas – stichirový)

Prokimen:
Podivuhodný je Bùh ve svatých svých, y Bùh Israele
Verš: V chrámech dobroøeète Bohu, jen� jest Hospodinem od poèátkù
Israele.

12. prosince

Ctihodného našeho otce Spyridona Divotvorce, episkopa
trimyfuntského († 348)



Ctihodného našeho otce Spyridona Divotvorce 15

Tropar (1. hlas – troparový)



16 Notáø: 12. prosince

Kondak (1. hlas – stichirový)

Prokimen:
Ústa má promluví moudrost, y poznáním Boha pouèuji srdce své.
Verš: Slyšte to všechny národy, pozor dávejte všichni, kdo �ijete na
zemi.
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