
Prokimen na liturgii

Spravedlivý veseliti se bude v Hospodinu, y nadìji svoji
skládá na Nìho.
Verš: Zasazeni v domì Hospodinovì, v nádvoøích Boha
našeho rozkvetou. [� 91/92,14]

Ètení

2. Tim 1,3 a 8—13.
Jan 15,1—6 a 8—11 (nebo Mat 16,24—27 nebo Mat 10,24—32)

Alleluja

Verš 1.: Knì�í tvoji oblekou se ve spravedlnost, svatí tvoji se
budou radovat.
Verš 2.: Spravedlivý jako palma rozkvete, vyroste jako cedr
libánský. [� 91/92,13]

Ke svatému pøijímání

V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát.
(� 111,6—7)

Poznámka
Spoleèný svátek svatých Jana a Jeronýma je dle církevního kalendáøe
6. èervence (obè. 19. èervence), co� je datum upálení mistra Jana Husa.
Pro tento den je koncipována tato slu�ba obìma svatým. | Sv. Jeroným
Pra�ský má pak ještì dva své menší svátky (v den svého upálení: dle pevné-
ho církevního kalendáøe 30. kvìtna /obè. 12. èervna/ a dle pohyblivého ka-
lendáøe v sobotu po Nanebevstoupení). | V tyto dny je mo�no do denní
slu�by zaèlenit jeho stichiry, které jsou zde uvedené, podle tohoto poøád-
ku: do stichir na „Hospodine, k tobì volám“ zaøadit tøi stichiry Jeronýmo-
vy – dvì závìreèné stichiry ze zde uvedených stichir na „Hospodine, k tobì
volám“, a k nim jako tøetí vzít èvrtou litijní stichiru z této slu�by. Na „Sláva“
po tìchto stichirách pou�ít poslední zde uvedenou stichiru na stichovnì.
Pokud má denní slu�ba v mineji svou vlastní Slávu po stichirách na „Hos-
podine, k tobì volám“, pak je mo�no pou�ít onu poslední stichiru Jeroný-
movu na „Sláva“ po stichirách na stichovnì nebo místo poslední ze stichir
na stichovnì. | Notace v pøíloze dle melodií tzv. Gorazdova sborníku.
Tato slu�ba vychází z návrhu archim. Sávvy (Nerudy), který byl jazykovì
upraven a doplnìn (rozšíøen) dle dobových kronik a letopisù.
V Jihlavì, kvìten 2015 (v. 0.71) (rozsáhlé jazykové úpravy)
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(Návrh slu�by veèerní a liturgie)



Na velké veèerní

Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (na 6)

Hlas 1. (Janovi)

Kdy� temné plameny zhoubných vášní, herezí a ko-
øistnictví spalovaly èeskou zemi, tenkrát jsi, Jene, kaza-
teli betlémský, vzplanul oslnivým �árem blahodati Du-
cha Svatého. Káral jsi nemravnost poka�ené církve
západní a hlásal návrat k ryzí víøe otcù našich, jak jen jsi
ji poznat mohl. Za to jsi musel snášet útoky, ztrátu po-
stavení a pronásledování, nepravdivá obvinìní, nehos-
tinné vyhnanství, kruté �aláøování, výslechy, bolesti
v kobce, hrozná muka v plameni hranice, uchystaná ti
v Kostnici zaslepenými soudci na koncilu pyšných. Byv
pokøtìn krvavým køtem muèednictví, nyní v Bo�í blíz-
kosti po�íváš vìèné bla�enosti a raduješ se s andìly.

Slyšev slova �almu: „Hospodine, uka� mi cestu svou,
a budu �íti podle pravdy tvé,“ ji� za svého �ivota hoøel jsi
horlivostí po pravdì a ohnivì tou�il po èisté církvi a pù-
vodním køes�anství, Jene, vùdce Èechù, svìdku a mu-
èedníku Kristùv. Napodobil jsi Pána Je�íše vyhánìjící-
ho kupèící mamonáøe z Bo�ího chrámu, aby se naplnila
slova Písma: „Horlivost k tvému domu mne strávila.“
Tak i biè tvých slov vyhánìl z církve nemravnosti, novo-
táøské nauky, svatokupectví a lidské výmysly. Za�ehnul
jsi mnohá srdce plamenem touhy po pravdì, roz-
dmýchej tento oheò i v srdcích našich. [� 86,11; Jan 2,13—17]

Obdaøen moudrostí shùry, hlásal jsi slova vìèného
�ivota, navracel zbloudilé ovce, káral veliké høíšníky, za-
hánìl démony bouøe nemravnosti, upevòoval vìøící ve
zbo�nosti. S �almistou jsi pravil: „Ty jsi, Hospodine,
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Kondak Janu Husovi
(6. hlas – stichirový)

Prokimen

Kondak Jeronýmu Pra�skému
8. hlas – stichirový

blízko, všechna pøikázání tvá jsou pravda.“ Kdy� se lsti-
vý tyran sna�il úlisností i výhrù�kami zviklat tvé pøe-
svìdèení, tehdy, Jene, chrabrý slu�ebníku pravdy, po-
stavil ses celou duší na odpor nepøátelùm spravedlnosti
a prohlásil: „Neodvolám!“ Daruj neoblomné stání
v pravdì i nám, pravoslavnému dìdictví svému. [� 119,151]

Stal ses oporou èeského národa, který v srdci tajil pa-
mátku na dávné slunné dìdictví pravoslavných Soluòa-
nù, jejich pìti slavných uèedníkù, obou èeských kní�at
muèedníkù, poustevníka pod skalou i sázavské lávry
igumena. Ó, koruno díla v lesech skrytých mnichù, „èer-
norizcù“! Mistøe Jene, sloupe hledajících pravé køes�an-
ství, tvým jménem je ozdobena ratolest, puèící ze skry-
tých koøenù slovanského køes�anství v zemi naší, její�
nejkrásnìjší kvìty se otáèely za Kristem – Sluncem na
Východ. Vypros svìtlo pravdy národu svému.

(Jeronýmovi)

Jeronýme z Prahy, vìrný pøíteli mistra Jana, udatný
v jeho obranì! Vìda dobøe o prvotní víøe, kterou zdejší
lid kdysi pøijal z køes�anského Východu, odebral ses
k ruským bratøím a s planoucí duší pøijal pravoslavnou
víru, východní církev i její zpùsoby. V srdci dobro, na
rtech lásku, plný nadìje a odhodlání, pøišel jsi do Kost-
nice na zlopovìstný koncil, aby ses tam mezi dravými
šelmami zastal svého druha a bránil jím hlásanou prav-
du, pro ni� jste pak polo�ili �ivoty. Tam jsi, jako kdysi
Štìpán pøed radou �idovskou, hájil vznešené ideály, tra-
dice a víru svého národa. Svou èistou duši jsi vydechl na
tém�e místì jako pøítel Jan v �áru hranice rozdmýchané
lotrovským shromá�dìním. Muèedníku za Pravoslaví,
vypros nám u Boha upevnìní ve víøe a milost velikou.
[Skut 6,8— 7,60]
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„Èechové pocházejí od Øekù,“ tìmito slovy hlásal jsi,
mistøe Jeronýme, koøeny nábo�enské pøíslušnosti ná-
roda našeho. Podstoupil jsi námahu rozlièných cest po
svìtì, a kdy� jsi na Západì nenalezl pravou církev ani
pùvodní uèení køes�anské, vypravil ses k Bo�ímu Hrobu
prosit Vzkøíšeného o znamení, a pøi tom jsi objevil pra-
voslavnou Byzanc. U Rusù na Východì ses pøed zraky
všech stateènì odvrátil od latinské církve a jejích obøa-
dù i knì�stva západního, aby ses poklonil prùvodu pra-
voslavných køes�anù, uctil jejich ikony a duší i tìlem se
spojil s církví východní pùvodní a neporušenou. To ti ni-
kdy nezapomnìli soudcové farizejští. Muèedníku za
Pravoslaví, vypros nám u Boha pokoj a milost velikou.

Sláva... (5. hlas)

Bo�í zákon byl, svatý Jene, cílem �ivota i námahy tvé.
Víru, lásku, èisté mravy jsi hlásal jako zásady lidské,
k nim� jsi vedl duše mnohých, aby Krista poznaly. Høí-
mal jsi smìle navzdory odpùrcùm: „Blí�e ke Kristu a k
jeho svatým pøikázáním.“ Jako beránek, prost pýchy,
pokornì jsi pøed svými �alobci �ádal o pouèení, je� ti
však udìlit nedokázali. Neuhnul jsi tedy z pøímé cesty,
ani nesestoupil z úzké stezky Bo�ího Království, ale vy-
dal ses do rukou katùm a stanul v plamenech s modlit-
bami a jménem Kristovým na rtech. Jsa pokøtìn vlastní
krví, kdy� jsi dosvìdèil Pravdu Bo�í, muèedníku Jene
z Husi, pøimlouvej se za nás, abychom v zápase za prav-
du obdr�eli od Krista Boha blahoda� a milost velikou.

I nyní...

(Bohorodièen dle typikonu a vchod s kadidlem)

Paremije

�almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.
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Pøíloha s notací

Tropar Janu Husovi
(6. hlas – troparový)

Tropar Jeronýmu Pra�skému
(1. hlas – troparový)

ú

Duše spravedlivých jsou v ruce Bo�í a trápení se jich nedo-
tkne. Oèím nerozumných se zdá, �e umøeli, a jejich odchod se
pokládá za trest; kdy� se odebrali od nás, pova�uje se to za je-
jich zánik; leè oni jsou v pokoji. Nebo� i kdy� pøijmou pøed
lidskýma oèima utrpení, jejich nadìje je naplnìna nesmrtel-
ností. I kdy� byli ponìkud ztrestáni, dojdou velikého dobro-
diní, nebo� Bùh je vyzkoušel a shledal, �e jsou jej hodni.
Zkouší je jako zlato ve výhni a pøijme je jako plody obìtova-
né. Zasvítí ve chvíli, kdy jsou po�ati, jako kdy� rychle vzplane
obìtovaný snopek obilný. Budou soudit národy a vládnout
nad lidmi, a Hospodin v nich bude kralovat na vìky. Ti, kdo
v nìho doufají, poznají pravdu, a pøetrvají ti, kdo� jsou v lás-
ce jemu vìrní. Nebo� blahoda� a milost Bo�í jest v jeho sva-
tých a navštívení v jeho vyvolených. [3,1—10; dle pravoslavného

znìní v Mineji]

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Spravedliví �ijí navìky, v Hospodinu je odmìna jejich a péèe
o nì u Nejvyššího. Proto pøijmou království nádhery a z ruky
Hospodinovy korunu krásy; proto ochrání je pravicí svou
a ramenem svým zaštítí je. Vezme plnou zbroj svého rozhor-
lení a ozbrojí tvorstvo k odvetì proti nepøátelùm. Oblékne se
ve spravedlnost jako pancíøem a jako pøilbici nasadí si soud,
jen� nehledí na osobnosti. Pøijme nepøemo�itelný štít – sva-
tost a dùstojnost. Naostøí pak náhlý hnìv do kopí a pøírodní
svìt spolu s Ním bude bojovat proti nerozumným lidem. Pù-
jdou pøímo šípy bleskù a jako z dobøe ohnutého luku poletí
z oblakù na cíle své. Krupobití bude jako palba kamenù, plná
hnìvu, a padnou pod tím mìsta. Vzedme se nevolí proti nim
moøská voda; proudy je pak zatopí prudce. Proti nim povsta-
ne duch mocný jako silný vítr a rozfouká je jako smrš�. Ne-
pravost zpustoší celou zemi. Zloèinnost vyvrátí trùny
mocných. Slyšte tedy, králové, a pochopte to! Pouète se,
soudcové konèin zemì! Slyšte, kdo ovládáte davy a pyšníte se
nad plemeny národù! Nebo� vláda je vám dána od Hospodina
a vaše moc od Nejvyššího! [6,16—7,3 /5,15—6,3; pravoslavné znìní

z Mineje]
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Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Chválit 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 za-
chovávání Zákona. Va�te si moudrosti, abyste na vìky kralo-
vali! 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 poèinu. Moudrost nauèí všemu
myšlení. V ní je pøece duch poznání a svatosti, záø stále jsou-
cího svìtla a odraz Bo�í dobroty. Ona vytváøí Bo�í pøátele
a proroky. Je krásnìjší ne� slunce a ne� všechny stvoøené
hvìzdy, a tøeba�e pøisouzena svìtlu, byla ještì døív. Ta zbavu-
je nemocí ty, kdo jí slou�í, a uvádí na cestu spravedlnosti. Do-
pøává jim, aby mìli svatou mysl, chrání je od lovcù a dává jim
sílu k hrdinství, aby všichni pochopili, �e mocnìjší ne� všech-
no je zbo�nost. Zloba nikdy nepøemù�e moudrost, která
naopak na soudu usvìdèí zlo, aby neuniklo. Smýšlejí nespra-
vedlivì, kdo si øeknou: „Zpùsobíme násilí spravedlivému, ne-
budeme 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 vy-
hro�uje nám trestem shùry za naše provinìní. Ká�e nám,
abychom poznali Boha, a sebe nazývá slu�ebníkem Pánì. Stal
se nám usvìdèením našich úmyslù, je nám zatì�ko by� jen na
nìj 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, pro-
hlašuje za bla�enou. Uvidíme tedy, jsou-li jeho slova pravdi-
vá. 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 ha-
nebné smrti, dostane se mu za jeho slova odplaty.“ Takto
uva�ovali, ale zmýlili se, nebo� je zaslepila jejich zloba.
Nechápali Bo�ích tajemství a nepøipustili, �e ty jsi jediný
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Planuly vaše duše láskou ke Kristu,
tak�e vstoupili jste s radostí i tìlesnì do plamenù.
Duším vašim plamen neuškodil, leè oèistil,
aby se podobaly pøeèisté Pannì a Matce Bo�í.
Proste s pøesvatou Bohorodicí za osvícení Èechù

i Moravanù
a za spásu svých pravoslavných dìdicù.

(Nebo bohorodièen dle typikonu.)
Je-li litije, tak se nyní koná po�ehnání chlebù.

Na liturgii po troparech kondaky

Kondak sv. Janu z Husi (6. hlas – stichirová melodie)

„Hledej pravdu, slyš pravdu,
uè se pravdì, miluj pravdu,
mluv pravdu, dr� se pravdy,
braò pravdu, a� do smrti!“
Uèíš nás slovy svými, sv. Jene z Husi,
abychom pravdy ka�dému pøáli.
Pravdu sis zamiloval jako køes�an pravý
a �ivotem i smrtí vìrnì svìdèil o ní.
Aby náš bloudící národ byl klamu zbaven,
pros Krista, který vìènou pravdou jest.

Kondak sv. Jeronýmu Pra�skému (8. hlas – stichirový)

„Pohrdati nebezpeèím a vstøíc ranám jíti!“
S tímto štítem, Jeronýme, za Pravdu bojoval jsi.
Duch Svatý daroval ti výøeènost a znalosti,
abys všechny nabádal k pøijetí Pravoslaví.
Tvrdil jsi, �e „víra Rusù je dokonalá“
a dosvìdèil ji obìtovaním svého �ivota.
Po mukách plamene byv pøijat na nebesích,
dávej nám odvahu dosvìdèit pravdu Pravoslaví.

Prokimen a další pokraèování pøi liturgii viz na str. 16
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pøemáhá! Vzhùru ke Kristu, který dal své zaslíbení po-
koje a vìèné bla�enosti pro duše vaše!“ Nepøátel se nele-
kejte, Kristus vám za škody stojí, mnohem více slibuje!

I nyní...

(Bohorodièen dle typikonu)

Tropary svatým Janu a Jeronýmovi

Na veèerní po Otèenáši

Tropar sv. Janu (6. hlas — troparová melodie z Gorazdova sborníku)

V plamenech hranice ohnivé
znovu narodil ses
pro vìèný �ivot u Krista,
který hlásal: „Já jsem pravda.“
S radostí jsi trpìl pro pravdu,
èeský Pøedchùdce duchovních hrdinù,
muèedníku Jene, upevni nás kolísající,
abychom poznanou pravdu dr�eli, a� do smrti!

Sláva... (Tropar sv. Jeronýmu — 1. hlas — troparový)

Obdivuhodný Jeronýme z Prahy,
vydal ses na cesty, abys hledal pravé køes�anství.
Pro tvé neohro�ené hlásání víry pravoslavné
rozlítili se na koncilu její nepøátelé.
Vrhli se na tebe jako vlci na beránka
a uèinili tì hoøící obìtí za Pravoslaví v Èechách.
Záøivá pochodni naší východní víry,
za�ehni srdce naše Duchem Svatým.

I nyní... (4. hlas – troparový)

Svatí muèedníci, Jene a Jeronýme,
vaše srdce hoøela duchovním ohnìm.
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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, dává svým svatým blahoda� a svou pa�í staví se
na odpor pyšným. [2,10—23; dle pravoslavného znìní v Mineji]

Na litiji

Aè ses mohl vyhnout trpkému kalichu hrozné smrti,
pøece jsi zùstal v Kostnici, abys usvìdèil nepravdu bláz-
nivých rozumáøù. V plamenech jsi vítìznì dosvìdèil své
kázání za oèištìní církve a svou lásku k Pravdì Krista
pravícího: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“
�aláø, okovy ani smrt nemohly spoutat tebe, který jsi byl
svoboden trváním v pravdì. Jene, uèiteli a vùdce Èechù,
nauè i nás �ít v této Bohem dávané svobodì. [Jan 8,32]

Farizeové na koncilu tázali se s Pilátem: „Co je to prav-
da?“ a pak tì nespravedlivì odsoudili, kdy� zapomnìli
na neúplatný soud Bo�í a „vymìnili Bo�í pravdu za le�“.
A tak ses odvolal ke Kristu, v nìj� jsi vìøil jako ve Vládce
a Hospodina, jeho� „slovo jest pravda“. V �áru hranice
dosáhnuv víry dokonalé, sjednotil ses plnì s Pánem
Je�íšem prolitím vlastní krve jako dávní muèedníci.
Nyní se u Nìho smìle pøimlouváš, aby národ tvùj po-
znal pravdu církve pùvodní. [Jan 18,38] [Øím 1,25] [2Sam 7,28]

Mistøe Jene, uèedníku Janùv, miláèka Pánì a horlivé-
ho apoštola pravdy! Skrze evangelium Janovo uslyšel jsi
Krista pravícího: „Ka�dý, kdo je z pravdy, slyší mùj
hlas.“ Získal jsi v ohni Ducha Svatého, který je „Duchem
pravdy“. Byl jsi tím „posvìcen Duchem a vírou v prav-
du“. Pøes plameny spalující tvé tìlo ses ubíral k Otci ne-
beskému, nebo� jsi kráèel skrze Bo�ího Syna, „plného
blahodati a pravdy“. Prošel jsi tak bránou, kterou je Pán
Je�íš, naše „cesta, pravda a �ivot“. Provázej i nás po
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Kristovì stezce pravdy, abychom �ivot mìli a hojnì jej
mìli. [Jan 18,37] [1J 5,6] [2Tes 2,13] [Jan 1,14; 14,6; 10,7–10]

Vytrpìl jsi krutou popravu v plamenech, Jeronýme,
co� ti uèinili nepøátelé pravdy kvùli pravoslavné víøe
tvé. Tví soudcové se nelibì stavìli vùèi církvi, k ní� ses
na Východì pøivtìlil a pøed koncilem nešlechetným jsi ji
neohro�enì obhajoval. Odmítl jsi tam toti� pohanit víru
Øekù a nezøekl ses Pravoslaví. Svými pøímluvami, jako
svatý muèedník za pravdu Pravoslaví, opatruj pravo-
slavné køes�any zdejší, nebo� jsi ohnivý jejich zastánce.

Sláva…

Jene a Jeronýme, vy jste skvoucí kvìty na èeském stro-
mu východní slovanské zbo�nosti, který vyrostl z koøe-
nù díla sv. Cyrila a Metodìje. Napájeni jste byli mízou
lásky Èechù k pravoslavnému dìdictví otcù a ctíme vás
jako ušlechtilé plody stromu Pravoslaví. Uèíte nás vìr-
nosti pravdì, duchovnímu poznání, ctnosti a úctyhodné
stateènosti. Majíce smìlost pøed Kristem, v jeho� prav-
dì jste pevnì stáli, pøimlouvejte se za duše naše.

I nyní…

(Bohorodièen dle typiku nebo ten uvedený na „I nyní“ po Otèenáši)

Na stichovnì

Nepøátelé Kristovy pùvodní církve køièeli na tebe
v Kostnici: „Odvolej!“ Ty jsi však, mistøe Jene, radìji
snášel muèení, pomluvy a falešná naøèení i zradu nìkte-
rých rodákù, a �ivot jsi pro Pravdu Pánì obìtoval na
hranici ohnivé. Za to tì Pán ve své království pøijal, sva-
tý muèedníku, svìdku pravdy, obdaroval vìènou bla�e-
ností a korunoval slávou, nebo� jsi pøítomným i budou-
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cím zazáøil jako tvrdý démant pevnou vírou v Krista
Pána, který pravil: „Já jsem pravda.“ [Jan 14,6]

Spravedlivý jako palma rozkvete, vyroste jako cedr libánský.

V plameni, roz�ehnutém nešlechetnými nepøáteli
Pravdy Kristovy, ses oèistil; byl jsi jím jako zlato vyzkou-
šen a pøetaven, aby ses nám stal záøivou korouhví, pod
ní� putuje zástup zdejších pravoslavných za Svìtlem
pravým a raduje se z krásy víry apoštolské. Nepøítel ne-
doká�e zastavit lid kráèející za Pravdou, nebo� „nikdo
nic nezmù�e proti pravdì, nýbr� jen ve jménu pravdy“.
Muèedníku Jene, ukazuj svému národu cestu Pravdy,
vyuèuj nás „podle pravdy, která je v Pánu Je�íši“. [Efes

4,21] [2Kor 13,8]

Zasazeni v domì Hospodinovì, v nádvoøích Boha našeho rozkvetou.

Jeronýme z mìsta Prahy, od pøítele Jana ses nauèil, �e
„lépe jest zemøíti, ne�li špatnì �íti“. Proto nedbaje varo-
vání pøátel, vypravil ses do Kostnice, abys mistra Jana
hájil. Zde jsi s tváøí jako slunce záøící svìdèil o východní
víøe pravoslavné. Kvùli tomu jsi upadl v nenávist zuøí-
cích tam vlkù v rouše beránèím, kteøí bìsníce prolili
pravoslavnou krev tvou. Za to se nyní raduješ v bílém
rouchu pod trùnem Hospodinovým a vyprošuješ blaho-
datnou pomoc následovníkùm svým.

Sláva... (4. hlas)

Abyste uhasili duchovní �ízeò lidu a pozvedli víru
Cyrila a Prokopa, postavili jste se, svatí muèedníci, jako
pochodnì na horách. Osvítili jste mysl Èechù, jejich�
srdce døímala v temnotách a úpìla ve sveøepých spárech
nepøítele. Mistøi svatí, Jene a Jeronýme, hromovým
hlasem jste zvolali k národu: „Povstaòte! Pravda vše
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