pøepracován (a bylo oslabeno jeho výraznì protizápadní zamìøení) na
základì dochovaných agiografických popisù ivota sv. Ludmily; z pùvodního Sávvova textu byly tedy nakonec pouity jen zlomky a vìtšina
zde pøedkládaného textu je vystavìna hlavnì na úryvcích ze ètyø starých èeských legend:
• 1. „Umuèení svaté Ludmily.“ Latinské zpracování legendy o svaté
Ludmile – podle staroslovanské legendy, sepsané v Èechách na sklonku
doby svatého Václava (v pøekladu Bohumila Ryby).
• 2. „ivot a umuèení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily.“ Od
Kristiána, mnicha kláštera bøevnovského, sepsaný latinsky v letech
993—996 (v pøekladu Jaroslava Ludvíkovského).

Sluba
ke svaté muèednici
Ludmile

• 3. „Druhá staroslovìnská legenda o svatém Václavu.“ Z konce 10. století (v pøekladu Josefa Vašici).
• 4. „O svaté Ludmile.“ Homilie hájící úctu svaté Ludmily z konce
11. století („Factum est...“ v pøekladu Jaroslava Ludvíkovského); odtud
také pochází vìtšina textu závìreèné modlitby akathistu. (Zde byla inspirace ke dvìma veršùm akathistu pøevzata i z pøedmluvy V. Chaloupeckého, který v ní píše jednak o tom, e sv. Ludmila byla „nejhorlivìjší
propagátorkou nové víry a pravou ochránkyní mladého køesanství Metodìjova“, které však „po rozchodu církve východní a západní roku 1054
pokládáno bylo za vìc nedovolenou a za kacíøství“. A dále pak tam píše,
jak „mìla být její úcta nyní pøivedena k zapomenutí“ a sám latinský
„praský biskup Heøman odbyl abatyši z kláštera sv. Jiøí, kde Ludmila
byla pohøbena, hnìvivými slovy: »Nemluv mi, paní, o její svatosti!«“)
Pouito bylo i nìkolik veršù ze souèasného ruského akathistu sv. Ludmile, který je však jinak dosti povšechnì obecného obsahu. Dále byly do
textu zapracovány ještì fragmenty z nìkterých dalších legend.
Ke stichirám na veèerní. První tøi stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ i „Sláva“ po nich následující a pak „Sláva“ po stichirách na stichovnì jsou inspirovány vzorem stichir ke svaté knìnì Olze Ruské. Ostatní
stichiry jsou novou tvorbou vyvìrající z textù legend o sv. Ludmile a z
Evangelia.
Znìní typikonální poznámky pro aplikaci stichir ke dvìma svátkùm sv.
Ludmily je v podstatì pøevzato od autorù sluby svìtiteli muèedníku
Gorazdovi, stejnì jako jejich návrh zaøazení liturgického uctívání nejvìtších èeských svìtcù v hierarchii církevních svátkù.
Pouitá ikonografie © Iveta Kadlecová
V Jihlavì 2007—13 (v. 0.81)

Ke dnùm 16. (29.) záøí a 21. øíjna (3. 11.)
(Návrh sluby veèerní i liturgie)
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Na velké veèerní
Blaený mu…
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« (6. hlas)

Bohomoudrá Ludmilo, duchovní dcero sv. Metodìje, ba-

bièko kníete Václava, odchovaná apoštolským uèením!
Tvá veleslavná památka záøí jako hvìzda nad èeskou
zemí. Osvícena mocí Svatého Ducha vytáhla jsi do boje
proti pohanství, a tím jsi vyhlásila válku ïáblu. Celou èeskou zemi jsi vítìznì osvobodila a její lid vyvedla ze tmy nevìdomosti ke Slunci – Kristu. Jeho pros za ty, kdo slaví
tvou památku!

Duchovním prozøením jsi zahanbila nepøítele, jen oklamal Evu, a rozdrtila jsi modly, jimi klamal èeský lid. Zakládala jsi chrámy, v nich rozkvétal Bohem štípený rajský sad církve, kde jsi vztyèila køí – strom ivota
a prostøela tabuli Boího pokrmu, nevyèerpatelný pramen
krve Kristovy. Z nìho jsi pila, a proto zùstáváš nesmrtelnou a stále prosíš za nás za všechny.

Jásejte duchovnì, všechny konèiny èeských zemí, uctívajíce památku bohomoudré knìny. Vdy ona nauèila
nìmé Èechy promluvit k Bohu slovanskou liturgií. Osvìtitelka a muèednice Ludmila stále prosí Boha spolu s pøesvatou Bohorodicí, aby byli vysvobozeni z bìd a souení ti,
kdo ji dnes s vírou opìvují a sklánìjí se pøed jejími svatými
ostatky.
Další stichiry (k pøenesení ostatkù)

Ó,

vznešená paní duchovního rozbøesku nad èeskou
zemí! Abys rozehla svìtlo dne nad otèinou svou, nejprve

lého bdìní; koná-li se jen velká veèerní s litijí bez bdìní, pak tropary
v pøedveèer nedìle takto: nedìlní, sv. Ludmile, „Raduj se, Bohorodice
Panno“]. Jestli se z nìjakých dùvodù nekonala litije, ale slouí se jen
velká veèerní bez poehnání chlebù, pak v pøedveèer nedìle tropary:
nedìlní, „Sláva“ sv. Ludmile, „I nyní“ propustný (tj. závìreèný) bohorodièen z oktoichu dle hlasu nedìlního troparu. | Není-li pøedveèer nedìle: tropar sv. Ludmile (dvakrát), pak „Bohorodice Panno“ (jednou).
Jestli se z nìjakých dùvodù nekonala litije, ale slouí se jen velká veèerní bez poehnání chlebù, pak tropary tyto: sv. Ludmile, „Sláva…
I nyní…“ propustný (tj. závìreèný) bohorodièen z oktoichu dle hlasu troparu sv. Ludmily. ~ Tropary pøi ehnání chlebù – vdy bez »Sláva…«
»I nyní…«
~ Sluba dalším svatým, kteøí mají toho dne památku, se mùe konat na malé veèerní pøed velkou veèerní.
D Na liturgii (v chrámu zasvìceném nìkterému svatému, tj. nikoliv
svátku Pánì èi Bohorodice). Je-li nedìle – tropary na malém vchodu: nedìlní, chrámu a Ludmile. Kondak nedìlní (chrámu), »Sláva…« kondak
Ludmile, »I nyní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“ Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání – nedìlní a Ludmile. ~
Není-li nedìle: zaèátek liturgie a blahoslavenství jako v nedìli. Tropary
na malém vchodu: (chrámu) Ludmile. Kondaky: (chrámu) »Sláva…«
Ludmile, »I nyní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“ (Je-li chrám zasvìcen Bohorodici, pak se místo kondaku „Nezahanbitelná zastánkynì…“
vdy bere kondak chrámu, který se tudí pøesouvá na závìr zpìvu kondakù.) Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání –
Ludmile.
k Zvláštní typikonální pøípad: je-li chrám zasvìcen sv. Ludmile
a její svátek pøipadne na nedìli, slouí se tého dne veèerní s opuštìním
chrámového svátku. Postup veèerní je jako u tzv. „všednodenní“. Stichiry se berou takto: na prvních stichirách se berou nejprve 3 stichiry sv.
Ludmile a pak 3 stichiry svatému následujícího dne. „Sláva“ Ludmile.
„I nyní“ dogmatik 6. hlasu: „Kdo by nevelebil tebe…“ Vchod není. Svìtlo tiché. Prokimen dne. Paremije se neberou. Hned následuje: „Dej,
Hospodine, abychom veèer tento…“ a poté prosebná ektenie. Litije není.
Stichiry na stichovnì – Ludmile. „Sláva“ Ludmile. „I nyní“ nedìlní bohorodièen dle hlasu Slávy. Tropary po Otèenáši: Ludmile. „Sláva“ a tropar svatému následujícího dne. „I nyní“ nedìlní propustný bohorodièen
dle hlasu Slávy. Následuje ektenie a propuštìní. (Opuštìní chrámového
svátku se nekoná, je-li následujícího dne svátek nebo památka svìtce
s polyjelejem nebo bdìním, co však není pøípad dnù následujících po
obou památkách sv. Ludmily.)
Poznámka editora (k akathistu i slubì)
Pøi sestavování akathistu (2007) se pùvodnì vycházelo se z akathistu
sestaveného achimandritou Sávvou (Opava 1977). Ten však byl zásadnì
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horodice Panno“ (dvakrát) a tropar sv. Ludmile (jednou) [neslouí-li se
bdìní, ale koná-li se litije, pak je mono zpívat tropary i takto: nejprve
nedìlní, pak Ludmile a nakonec svátku Povýšení]. | Není-li pøedveèer
nedìle, tedy svátku Povýšení (dvakrát), sv. Ludmile (jednou).
k Pokud je chrám zasvìcen sv. Ludmile a její svátek pøipadne na
„nedìli po Povýšení“, sluba Povýšení se na veèerní i na liturgii úplnì
vynechává. Na prvních stichirách se berou 4 nedìlní a šest Ludmile. Bohorodièny po všech stichirách jsou nedìlní. Tropary po Otèenáši: nedìlní, Ludmile a „Bohorodice Panno“ [nebo koná-li se bdìní, tak: „Bohorodice Panno“ (dvakrát) a tropar sv. Ludmile (jednou)].
D Na liturgii (v chrámu zasvìceném nìkterému svatému, tj. nikoliv svátku Pánì èi Bohorodice). Je-li nedìle (v posváteèní dobì Povýšení
svatého Køíe) – tropary na malém vchodu: nedìlní, svátku Povýšení a
Ludmile. Kondaky: nedìlní, »Sláva…« Ludmile, »I nyní…« svátku Povýšení. Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání –
nedìlní a Ludmile. ~ Není-li nedìle: zaèátek liturgie a blahoslavenství
jako v nedìli. Tropary na malém vchodu: svátku Povýšení (chrámu) a
Ludmile. Kondaky: (chrámu) »Sláva…« Ludmile, »I nyní…« svátku Povýšení. Prokimen, apoštol, evangelium – Ludmile. Místo „Jest vpravdì
dùstojno…“ se bere irmos 9. písnì kánonu svátku Povýšení. Zpìv ke
svatému pøijímání: svátku Povýšení a Ludmile. h (Pokud je chrám zasvìcen sv. Ludmile, postupuje dle výše uvedeného jen s tím rozdílem, e
sluba svátku Povýšení se vynechává, a dále: prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání se berou jen Ludmile.)
Svátek památky pøenesení svatých ostatkù muèednice Ludmily – 21. øíjna / 3. listopadu. Pøi liturgickém slavení svátku translace jejího tìla se mùe pouít celá zde uvedená sluba. Zde jsou typikonální poznámky ke slubì sv. Ludmile v tento den – D pøi veèerní:
Je-li pøedveèer nedìle, stichiry „Hospodine, k tobì volám“ na 10;
nejprve bereme ètyøi stichiry nedìlní a potom šest stichir svaté Ludmile. | Není-li pøedveèer nedìle, postupujeme takto: stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ se berou na 8, co vyaduje první a druhou stichiru
èíst dvakrát. ~ „Sláva“ sv. Ludmile. Po „I nyní“ se zpívá dogmatik 6. hlasu (Kdo by nevelebil tebe…) (Je-li pøedveèer nedìle, tak místo toho
dogmatik pøíslušného nastupujícího hlasu.) Vchod. ~ Prokimen dne
a paremije, které jsou zde uvedeny. ~ Litijní stichiry jak jsou zde uvedeny vèetnì „Sláva“. Po „I nyní“ zpívat bohorodièen uvedený v pøíloze. ~
Stichiry na stichovnì: je-li pøedveèer nedìle, berou se stichiry nedìlní,
pak „Sláva“ sv. Ludmile a po „I nyní“ nedìlní bohorodièen na stichovnì
podle nastupujícího hlasu; | není-li pøedveèer nedìle, ètou se všechny
tøi stichiry sv. Ludmile, pak „Sláva“ sv. Ludmile, pak „I nyní“ a bohorodièen na stichovnì nedìlní z 8. hlasu. ~ Tropary po Otèenáši pøi
poehnání chlebù: je-li pøedveèer nedìle, pak „Bohorodice Panno“ (dvakrát) a tropar sv. Ludmile (jednou) [tak je to dle typikonu pro slubu ce-
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jsi vyhnala noc pohanství ze srdce svého a uvedla tam
Slunce – Krista. Tmu modláøství jsi zaplašila tím, e sis
zamilovala uctívání jednobytné svaté Trojice. Svìtlonosná
denice, svìtlo víry jsi k nám uvedla, svìtlu Boskému jsi
skromnì slouila, se svìtlem Kristovým ses ctnostmi
a modlitbou i pùsty spojila, a proto svìtlo nebeské v noci
záøilo i na hrobì tvém. Ty, která i po zesnutí svém dáváš
svìtlo slepým, nauè nás otevøít se svìtlu lásky Boí
a vzplanout láskou ke Kristu, abychom zavrhli marnost
a zasnoubili se s vìèným enichem Církve. [Mat 9,15]

Ó, vznešená paní Ludmilo! Okrášlila ses duchovními

perlami ctností, korunou víry a náhrdelníkem milování
Krista. Hlavu sis krášlila diadémem pamatování na Boha,
uši své zlatem naslouchání Evangeliu. Na ruce sis navlékla støíbrné náramky dobrých skutkù peèování o nemohoucí. Nohy tvé byly ozdobeny tím, e jsi chodila ve šlépìjích
pøikázání Boích. Celá ses zahalila do vzácného závoje
spøedeného z nitek zboného uvaování a myšlenek na nebeské. Takto odìna, skvìješ se jako nevìsta pro milovaného enicha svého.

Ó

, vznešená paní, knìno èeská! Zboný Václav nechal
vyzdvihnout ze zemì drahocenné tìlo tvé jako nejvzácnìjší
poklad, který obohatil víru Èechù novými zázraky. Nalezeno toti bylo v zemi tìlo Ludmilino nedotèené tlením, odìné v nerozpadlý šat, a s velikou radostí pøenesli je z Tetína
do Prahy. Tam zástupy, hledíce na neporušené ostatky své
ochránkynì a panovnice, jásaly a vzdávaly Kristu díky.
Proèe i my voláme: „Úctyhodná paní, schránka s tvými
ostatky stala se svatostánkem Èechù a pramenem zázrakù a uzdravení. Matko a podporo naše, uzdravuj duše lidu
svého z choroby slabé víry!“

4

Sv. Ludmila
Sláva…

O

køídlila jsi mysl svou ke hledání Boha a vzlétla nade
vše viditelné stvoøení. Tak jsi poznala Hospodina, Tvùrce
všehomíra, nebo køtem znovuzrozena zamilovala sis
Krista nade všechno v srdci svém. Poívajíc ovoce ze stromu ivota, zùstáváš navìky neporušená, Ludmilo, stále
oslavovaná.
I nyní…
(Bohorodièen dle typikonu a vchod s kadidlem)
Svìtlo tiché… Prokimen dne
Paremije
almista:

Ètení z knihy proroka Isaiáše.

Tak praví Hospodin: „Shromádili se všichni národové,
shromádí se i jejich kníata. Kdo z nich to oznámí? Aneb
kdo z nich slyšel, co bylo na poèátku? Kdo to vypoví? A si
pøivedou svìdky a ospravedlní se, aby bylo mono to vyslechnout a øíci: To je pravda! Vy jste mými svìdky.“ Praví
Hospodin Bùh: „Také já budu svìdek skrze sluebníka,
jeho jsem si vyvolil, abyste pochopili a uvìøili mi; pak poznáte, e Já Jsem. Pøede mnou nebylo jiného Boha a nebude ho ani po mnì. Já jsem Bùh a není jiné spásy mimo
mne. Já jsem zvìstoval, já jsem zachraòoval i hubil, a ne
nìjaký cizí bùh mezi vámi. Vy jste mi svìdky a já jsem
Hospodin Bùh, u od poèátku Já Jsem, a není, kdo by vysvobodil z mých rukou. Uèiním a kdo to zvrátí?“ Tak praví
Hospodin Bùh, svatý Israele, který vás vysvobozuje. [Isaiáš
43,9—14; dle pravoslavného znìní v Mineji]
almista:

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Duše spravedlivých jsou v ruce Boí a trápení se jich nedotkne. Oèím nerozumných se zdá, e umøeli, a jejich odchod
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Poznámka o typikonu sluby ke sv. Ludmile
Sluba sv. Ludmile je koncipována jako svátek velikého svìtce, který mùeme v pravoslavné hierarchii dùleitosti sváteèních dnù zaøadit
mezi ty, které jsou v bohosluebných knihách oznaèeny køíkem (bez
pùlkruhu), co odpovídá svátku významného místního svìtce (takto
jsou oznaèeny i dny slavných ruských svatých). Dle bohosluebné ústavy (typikonu) pravoslavné církve to znamená slubu s polyjelejem a je-li
to vùle pøedstaveného, mùe být i s bdìním (kde je chrám zasvìcen tomuto svìtci, mìlo by bdìní jistì být; hymny pro jitøní bohoslubu však
zatím nejsou). Zcela jistì se však pøedpokládá liturgické uctìní svátku
sv. Ludmily velkou veèerní s litijí a ehnáním chlebù, co se koná
v pøedveèer sváteèního dne. Všechny k tomu náleející stichiry jsou zde
k dispozici.
Sv. Ludmila má v roce dva dny pøíhodné k uctívání její památky
(jak jsou uvedeny v legendì „Umuèení sv. Ludmily“, která byla zpracována podle staroslovanské legendy sepsané v Èechách na sklonku doby
sv. Václava). Den zesnutí a den pøenesení (translace) svatých ostatkù
(co se v pravoslavném svìtì obvykle oznaèuje jako „nalezení svatých
ostatkù“ a je to buï pøedzvìstí kanonizace èi jádrem tohoto aktu).
U významných svatých bývá zvykem svìtit oba tyto dny jako jejich
svátek.
Hlavní svátek sv. Ludmily v den jejího umuèení – 16. / 29.
záøí. Tento den se nachází v posváteèním období Povýšení svatého
Køíe Pánì (co je svátek z dvanáctera). Proto se sluba svaté Ludmile
pøi liturgickém slavení tohoto jejího svátku spojuje se slubou svátku
Povýšení. D Na veèerní se koná takto:
Je-li pøedveèer nedìle (tj. je tzv. „nedìle po Povýšení“), stichiry na
„Hospodine, k tobì volám“ na 10; nejprve bereme tøi stichiry nedìlní,
poté tøi svátku Povýšení, a potom ètyøi stichiry svaté Ludmile. | Není-li
pøedveèer nedìle, postupujeme takto: stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ na 8: nejprve tøi stichiry svátku Povýšení, pak pìt stichir sv. Ludmile. ~ „Sláva“ sv. Ludmile. „I nyní“ bohorodièen svátku Povýšení (je-li
pøedveèer nedìle, tak místo toho dogmatik pøíslušného nastupujícího
hlasu). Vchod. ~ Prokimen dne. | Paremije uvedené ve slubì sv. Ludmily. ~ Litijní stichiry: tøi stichiry sv. Ludmile, „Sláva“ sv. Ludmile,
„I nyní“ a bohorodièen ze svátku Povýšení. ~ Stichiry na stichovnì: je-li
pøedveèer nedìle, berou se stichiry nedìlní, pak „Sláva“ sv. Ludmile
a „I nyní“ nedìlní bohorodièen na stichovnì podle nastupujícího hlasu; |
není-li pøedveèer nedìle, ètou se všechny tøi stichiry sv. Ludmile, pak
„Sláva“ sv. Ludmile, poté „I nyní“ a bohorodièen svátku Povýšení. ~ Tropary po Otèenáši pøi poehnání chlebù: je-li pøedveèer nedìle, pak „Bo-
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lenou a za kacíøství“. A dále pak tam píše, jak pøestoe „Ludmila
ji v 10. století stejnì v církvi západní jako v církvi východní byla
uznávána za svìtici, mìla být její úcta nyní pøivedena k zapomenutí“. K tomu se vztahuje z pozdìjší doby tato zajímavá zpráva
(struènì zmiòovaná i Chaloupeckým): „Tøetího øíjna 1100 byl
svìcen nový kostel sv. Petra a abatyše Windelmuth pøedloila
praskému biskupovi Hermanovi mezi ostatky urèenými pro oltáøní schránku, také èást závoje sv. Ludmily. Nato biskup rozhorlenì reagoval: »Paní, nemluv mi o její svatosti, nech staøenku, a odpoèívá v pokoji.« K tomu abatyše pravila: »Nemluv,
pane, nemluv tak; nebo Bùh pro její zásluhy mnoho velikých
vìcí dennì èiní.« Vhodil tedy biskup látku na uhlí sálající plameny. Kupodivu! Obláèek kouøe a plamének vyšlehl kolem látky,
ale nic jí neuškodil. A k zvìtšení zázraku pøispìla i ta vìc, e pro
silný ár nebylo mono látku dlouho vyjmouti z plamenù; a kdy
koneènì byla vyòata, jevila se tak celá a pevná, jako by tého dne
byla utkána. Této zkoušce ohnìm byl pøítomen i kronikáø
Kosmas, který o tom píše: »Tímto zøejmým zázrakem byli jsme –
biskup i my všichni – tak pøekvapeni, e jsme ronili radostí slzy
a vzdávali díky Kristu«.“ (Kosmova kronika èeská)
Poadavek latinské církve, která pøevládla v naší zemi, na
zapomenutí sv. Ludmily se „bolestnì dotýkal èeské duše, která
tím mìla být pøipravena o svou první svìtici. Proti této snaze
píše autor Homilie o svaté Ludmile („Factum est...“ z konce 11.
stol.), který je u srozumìn s tím, e je nutno zapomenout na to,
e Ludmila pøijala køest od sv. Metodìje a e mu byla oddána celou vroucností své køesanské duše. Mají se však kvùli tomu
Èeši zøíci své první prostøedkynì a ochránkynì u trùnu nebeského? Proti tomu se bouøí srdce autora homilie a nadšenými slovy ji velebí a hájí zboné uctívání sv. Ludmily. Vznik této homilie
souvisí patrnì se zánikem slovanské bohosluby (myslí se na oficiální rovinì církevního ivota; pozn. naše), a církevním kruhùm
na praském biskupství jistì nebylo neznámo, e sv. Ludmila
byla nejhorlivìjší propagátorkou nové víry a pravou ochránkyní
mladého køesanství Metodìjova“. (Píše Chaloupecký.)
Sv. Ludmila je vùbec prvou slovanskou svìticí, kterou uctívají všichni pravoslavní Slované. (Z øímských katolíkù se k ní
hlásí pouze Èechové.)
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se pokládá za trest; kdy se odebrali od nás, povauje se to
za jejich zánik; leè oni jsou v pokoji. Nebo i kdy pøijmou
pøed lidskýma oèima utrpení, jejich nadìje je naplnìna nesmrtelností. I kdy byli ponìkud ztrestáni, dojdou velikého dobrodiní, nebo Bùh je vyzkoušel a shledal, e jsou jej
hodni. Zkouší je jako zlato ve výhni a pøijme je jako plody
obìtované. Zasvítí ve chvíli, kdy jsou poati, 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 lásce jemu vìrní. Nebo blahoda a milost jest v jeho svatých a navštívení v jeho vyvolených.
[3,1—10; dle pravoslavného znìní v Mineji]
almista:

Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Spravedlivý i kdyby pøedèasnì umíral, zùstává v pokoji,
nebo dùstojnost stáøí netkví v dlouhovìkosti a nemìøí se
poètem let. Moudrost èlovìka – to jsou pravé úctyhodné šediny; ivot neposkvrnìný – to je pravá zralost stáøí. Kdo se
stal pøíjemným Bohu, je jím oblíben. A protoe il uprostøed høíšníkù, byl pøemístìn. Byl vytren odtud, aby špatnosti nezmìnily jeho uvaování, a lsti, aby neoklamaly
jeho duši. Vábení špatností toti zatemòuje dobro a ádostivé pøedstavy zkazí mysl neponièenou zlem. Kdo se
rychle stane dokonalým, naplnil dlouhá léta, aè zemøel
brzy. Vdy pøíjemnou se stala jeho duše Hospodinu, a proto pospíchal z prostøedí lsti (a zla). Kdy to lidé vidìli, nepochopili to, dokonce jim ani na mysl nepøišlo, e blahoda
a milost je se svatými jeho a peèuje o vyvolené své. [Moudrost 4,7—15; dle pravoslavného znìní v Mineji]
Na litiji

Ú

ctyhodná knìno Ludmilo, pøijala jsi zvìstování sv.
Metodìje a získala víru, je ze slyšení pochází. Zamilovala
sis Boího Syna, enicha Církve, která se jako nevìsta
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Sv. Ludmila

zdobí skvosty ctností na tajemnou svatbu. Pøijala jsi Ducha Svatého, Dárce moudrosti a poznání. Ducha pravdy,
který tì oèistil a posvìtil, a v tobì se usídlil, aby ti daroval
ivot nesmrtelný. Skrze Krista, jen je cesta, pravda
i ivot, jsi pøišla k Otci. Tak jsi poznala Otce nebeského
a obdrela ivot vìèný, jen v bohopoznání spoèívá. Svým
pøíkladem vyuèuješ všechny, kdo mají oèi k vidìní, kráèet
po cestì zbonosti. [Øím 10,17] [Jan 14,6] [Jan 17,3]

Urozená paní Ludmilo, sluebnice pravého Boha! Vzdala

jsi úctu Otci, skrze Syna v Duchu Svatém. Pro sebe i pro
národ svùj získala jsi záchranu pravé zbonosti. Vìèný
Bùh, jen chce, aby všichni byli spaseni, povolal si tebe,
zboná knìno, jako prostøednici díla spásy v èeské zemi.
Vedl tì nad naší zemí jako hvìzdu úsvitu, za ní následuje
záøe slunce. Podobnì jako jitøenka je odleskem dne, tak
i ty léèila jsi nemocné, odívala chudé, sytila hladové, ukazujíc tím pøicházející Království Boí, kde uzdraveni budou zchátralí lidé k nepomíjejícímu mládí nesmrtelnosti,
obleèeni budou nazí ve slávu Boí blahodati; duše zmírající
hladem marnosti nasytí se medem a smetanou bohopoznání, vyprahlá srdce budou napojena z pramenù hojnosti
vìèného ivota a blaenosti. [1Tim 2,3—4]

Ó, vznešená paní Ludmilo! Po své zemi jsi rozsévala

chrámy jako drahé kamení a vladaøskou mocí rozhojnila
svìøenou høivnu – lid svùj. Samo jméno tvé dosvìdèuje lásku, s jakou starala ses o lid, i námahu vynaloenou, aby lid
tvùj poznal a zamiloval si pravého Boha. Vládkynì èeské
zemì, je jsi s Boøivojem pøijala Metodìjovo øecké vyznání
a stala ses zde korouhví slovanského východního køesanství! Ujmi se i nás, dìdictví svého, a nauè nás èerpat ze
studnice Pravoslaví ivou vodu poznání Boha.
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Matka Václavova – Drahomíra – v dùsledku intrik na
kníecím dvoøe (v domnìní, e Ludmila uplatòuje vliv na Václava a na vládu v zemi proti Drahomíøe) byla zachvácena podezøívavostí a nenávistí vùèi Ludmile, která se tedy uchýlila na tetínské hradištì. Tam ji však dala Drahomíra dvìma svými bojary
zavradit. Muèednice prosila své vrahy o stìtí meèem, aby byla
její krev prolita stejnì jako krev dávných muèedníkù; oni ji však
zardousili jejím závojem. Tak zemøela sv. Ludmila 16. záøí muèednickou smrtí ve stáøí 60 (61) let.
Sv. Ludmila byla podle Kristiánovy charakteristiky ena
plná všelikých plodù dobrotivosti, štìdrá v almunách, v bdìní
neúnavná, zboná modlitebnice, v lásce dokonalá, patronka duchovenstva, matka sirot a tìšitelka vdov; navštìvovala neúnavnì vìznì a ve všech dobrých skutcích byla dokonalá. Nad jejím
hrobem se zaèaly dít zázraky. Podle tradice se tam objevovaly
hoøící svíce a pochodnì, a také jeden slepec nabyl zraku, kdy se
dotkl zemì, v ní byla pochována.
Drahomíra se tìchto zázraèných událostí zhrozila a nechala
na tom místì vystavìt kostel sv. archandìla Michaela v nadìji,
e pak budou zázraky pøipisovány jemu a nikoliv Ludmile.
Svatá muèednice se pøipojila k zástupu Kristových svìdkù
v roce 921 (dle Pekaøe v r. 920; dle ruských minejí v r. 928) a církev slaví její památku 16. záøí.
Kdy se její vnuk Václav ujal plnì vlády, nechal vyzdvihnout ostatky své svaté babièky z hrobu a pøenést je do praské
baziliky sv. Jiøí. Po otevøení hrobu se podivili, e její svaté ostatky, vlasy i obleèení nebyly porušeny tlením. Tato translace (pøenesení svatých ostatkù) byla zároveò aktem její kanonizace
(svatoøeèení). (Stalo se 19. øíjna, kdy bylo tìlo nalezeno, a 21. øíjna, kdy bylo doneseno do Prahy, pìt let po jejím umuèení.)
První ivot sv. Ludmily byl napsán staroslovìnsky. Agiografické popisy jejího ivota jsou vìtšinou psány u jako obhajoba svatosti a úcty sv. Ludmily pøed tlakem západního latinského
køesanství, a zároveò jako obhajoba slovanské bohosluby.
V. Chaloupecký píše (v pøedmluvì k Homilii o sv. Ludmile
„Factum est“ z konce 11. stol.) jednak o tom, e sv. Ludmila byla
„nejhorlivìjší propagátorkou nové víry a pravou ochránkyní
mladého køesanství Metodìjova“, které však „po rozchodu církve východní a západní roku 1054 pokládáno bylo za vìc nedovo-
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Na velké veèerní
Kdy musel pape výslovným zákazem byzantského ritu zajišovat prosazení latinského obøadu, je to výmluvný doklad rozšíøenosti cyrilometodìjského slovanského obøadu v Èechách té doby; zároveò je to názorná ilustrace nesmiøitelného boje, který vedla západní církev proti východnímu
køesanství u nás.

Chrám sv. Klimenta, který byl postaven pro slovanskou misii z Moravy na Levém Hradci, byl nejspíš prvním køesanským
chrámem v Èechách. V souvislosti s Boøivojovou snahou rozšíøit
køesanství v Èechách, která narazila na odpor nìkterých pohanù, musel kníe opustit zemi a nalezl útoèištì u kníete Svatopluka. Èasem se nepokoje uklidnily a on se mohl znovu vrátit na
svùj stolec. V dobì svého moravského exilu prý uèinil posvátný
slib, e po návratu do vlasti postaví chrám ke cti pøesvaté Bohorodice. A opravdu – po návratu postavil v Praze chrám. Pøíchod
a upevnìní køesanství do Èech je tedy spojen s nadpøirozenou
pomocí Matky Boí.
V ivotopisu sv. Ivana Èeského se praví o Boøivoji, kníeti
moravském, e to byl „køesan øeckého vyznání“ (starobylá staroslovìnská legenda).
Sv. Ludmila se stala horlivou køesankou. Po zesnutí sv. Metodìje, kdy byli jeho uèedníci na Moravì persekuováni a nakonec vyhnáni, odešli jistì nìkteøí do Èech, kde byli vlídnì pøijati
a zapojili se do rozšiøování a upevòování slovanské bohosluby.
O tom, jak velice si sv. Ludmila slovanskou liturgii a vzdìlanost oblíbila, svìdèí to, e svého vnuka Václava dala uèit od knìze nejprve „knihám slovanským“ a teprve pozdìji latinì.
Boøivoj brzy zemøel (r. 888), a tak první vzdìlavatelkou dobrého zákona v Èechách byla knìna Ludmila. Ji s manelem
postavila mnoho chrámù, shromádila knìze, podporovala chudinu a ujímala se opuštìných a nešastných. Vlády se ujal jejich
první syn Spytihnìv, který vybudoval chrám sv. apoštola Petra
na Budèi. Kdy zemøel, na trùn usedl druhý syn Ludmily Vratislav, který zahájil stavbu basiliky sv. Jiøí na Hradì praském
(jejího dokonèení se však u nedoil), a oenil se s Drahomírou.
Po jeho neèekané smrti (asi ve 33 letech vìku) stal se jeho právoplatným nástupcem Ludmilin vnuk Václav (první syn Vratislavùv), nad jeho výchovou bdìla. Václav, øádnì ke svému povýšení na stolec kníecí zvolen, byl povolán na Praský hrad v jinošském vìku a velmoové se rozhodli svìøit ho (i bratra jeho Boleslava) do výchovy Ludmile, dokud nedospìje.
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Sláva…

Muèednice

Ludmilo, blahoslavená knìno èeská,
zboným ivotem a pokorným nesením køíe svého sis otevøela bránu Království. Trpìlivì jsi snášela pomluvy a zlomyslná podezøení. Smrtí svou pro Krista jsi vstoupila do
vìèné blaenosti. Pro tvou nadšenou víru, ctnosti a vìrnost daroval ti Pán slavnì zpeèetit tvùj ivot svìdectvím
muèedníkù. Okrášlena vìncem vítìzství máš smìlost pøímo pod Boím trùnem v nebi se pøimlouvat za nás i za
zemi svou. Prosíme tì, vypros i nám víru a vìrnost, odvahu
a sílu, abychom svým ivotem i smrtí svìdèili o pravoslavné víøe Kristovì. [Mat 5,11—12]
I nyní…
Bohorodièen dle typiku (buï Povýšení nebo dle pøílohy)
Na stichovnì (8. hlas)

Hrdinná Ludmilo, stateèná paní, chrabrá bojovnice za

upevnìní víry ve své zemi a za spásu lidu svého. Nezalekla
ses hrozícího nebezpeèí, neutíkala jsi pøed nepøáteli, kteøí
mohou jen pomíjivé tìlo zahubit, ale duši škodu uèinit nemohou. Nebála ses smrti ani vrahù, ale s dùvìrou v Pána
jsi podstoupila muèednické svìdectví o víøe své. Doèasný
ivot jsi pro Krista poloila a duši svou tím zachránila na
všechny vìky. Vládkynì naše a muèednice Kristova, pros
Ho, aby spaseny byly duše naše. [Mat 10,28] [Mat 16,25]

Zvolají spravedliví a Hospodin je vyslyší.

U

vìøila jsi, muèednice Ludmilo, Pánu ádajícímu, aby ti,
kteøí chtìjí jít za ním, vzali na sebe køí svùj. Vdy jho
Kristovo netíí, ale sladké jest. Posilnìna hlubokými doušky ivé vody víry, vykroèila jsi na køíovou cestu, je tì dovedla a k té noci na Tetínì, kdy zloèinci zardousili tì závo-
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jem. Osvobozena od pout smrtelné tìlesnosti vzlétla jsi do
náruèe Kristovy jako vìrná Jeho sluebnice. Za nás se
u Nìho pøimlouvej, aby i nám otevøel lidumilnou náruè
svého dobra a pøijal do ní duše naše. [Mat 16,24] [Mat 11,30]
[Jan 4,14 a Jan 7,37—39]

Mnohá jsou souení spravedlivých, ale Hospodin je ze všech vysvobodí.

Protoe ses osvìdèila jako vìrná sluebnice, která neusí-

ná spánkem nedbalosti, ale celou noc oèekává návrat Pána
svého, odmìnil tì chválou a nazval „sluebníkem dobrým
a vìrným“, který je pozván vstoupit v radost a ve svatební
síò záøící. Tvá lampa stále hoøela, Ludmilo, a jeliko o pùlnoèním èase pøíchodu nebeského enicha nescházel ti olej
víry, smìla jsi vstoupit na svatbu. Tví vìrní ctitelé, stejné
pravoslavné víry s tebou, prosí tebe: „Udìl nám ze svého
oleje, a lampy srdcí dìdicù tvých záøí do noci tìké doby
naší, a nejsme vyhnáni od zavøených dveøí sínì svatební.“
[Luk 12,36—40] [Mat 25,14—23] [Mat 25,1—13]
Sláva…

Blaená Ludmilo, vzešla jsi nad zemí èeskou jako hvìzda

jitøní, rozptýlila tmu modlosluby pohanské a osvítila svùj
lid svìtlem pravoslavné víry Kristovy. Lidumilná knìno,
èeský lid, který byl chudý, jsi obdarovala hlásáním Evangelia, národ zoufalý jsi utìšila zvìstováním odpuštìní
høíchù, nahé jsi odìla do skvoucího roucha køtu, hladovým
prostøela hostinu nebeského stolování a bloudící uvedla na
spásonosnou úzkou stezku do Boího království. Lidumilná matko naše, pøijmi i nás za dítka svá, opatrovaná
pøímluvami tvými.
I nyní…
Bohorodièen dle typiku (z oktoichu nebo svátku Povýšení)
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lem s køesany. Sv. Metodìjovi bylo líto poníení Boøivojova, který podle obyèeje pohanù sedìl pøi hostinì na podlaze, a promluvil k nìmu o køesanství. Na otázku Boøivojovu mu odvìtil, e
jako køesan by se musel „zøíci model a zlých duchù v nich sídlících“ a být „pøipraven vìøit z celého srdce v Boha Otce všemohoucího a jeho Syna jednorozeného Pána našeho Jeíše Krista
a Ducha Utìšitele, osvìtitele všech vìøících, nejenom pro svìtské blaho, ale i pro spásu své duše, aby si získal slavnou palmu
vìènosti a stal se úèastným spoleèenství svatých v nevýslovné
radosti“. Na prosby Boøivojovy a jeho druiny tøiceti dvoøanù je
následujícího dne sv. Metodìj pouèil o základech víry a podle
obyèeje vykonali pùst, a pak je znovuzrodil svatým køtem. (V letech 874—879.) A kdy je ve víøe plnì vzdìlal, obdaroval ho a nechal vrátit se domù. Dal mu s sebou knìze ctihodného ivota
jménem Kaich; toho v Èechách usadili na hrádku, jeho jméno je
(Levý) Hradec, kde zaloili chrám v èest sv. Klimenta, papee
a muèedníka. Odtud zaèala misie po Èeské zemi. (Tak dle Kristianovy legendy z konce 10. stol.)
Pøi první návštìvì Metodìjovì v Èechách (pøi ní zøejmì vysvìtil vzpomenutý chrám sv. Klimenta /nebo jeho základní kámen?, protoe Metodìj pøišel do Èech po „krátkém èase“/) byla
teprve nejpíše pokøtìna sv. Ludmila s mnoha jinými. (Tak dle
„Krátkého sepsání o sv. Cyrilovi a Metodìjovi i pokøtìní zemì Moravské a Èeské“; z 3. ètvrtiny 10. stol.)
Toto je poèátek slovanské liturgie v Èechách, která se rychle
šíøí, a proto se záhy stává ze strany Západu pronásledovanou.
Z první ètvrtiny 12. století máme v Kosmovì kronice zakládající
listinu praského biskupství, kde se píše, e biskupství (zaloené v r. 973) má být zøízeno nikoliv podle obøadù nebo zvyklostí
bulharského a ruského národa – a bez slovanštiny. (Je to jedno
z øady svìdectví o tom, jak latinská církev potlaèovala byzantsko-slovanské køesanství, které u nás tehdy bylo v pøevaze.)
Dìkan praské metropolitní kapituly Hilarius Litomìøický
pro nás zachoval úryvek ze zakládající listiny praského biskupství, kterou napsal pape Jan XIII.: „Posíláme na tvou
ádost biskupa a povyšujeme Praský kostel na katedrální s pøíkazem, aby bohosluby byly konány nikoliv podle obøadù Øekù,
ale podle ritu církve øímské.“ (Hilarii Litomericensis, S. Ecclesiae Pragensis Decani, 1465)
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Na velké veèerní

O sv. Ludmile, knìnì a muèednici
V dobì, kdy na Moravì pùsobil ještì sv. Metodìj, zasedl v Èechách na Pøemyslùv stolec kníe Boøivoj. Jím zaèíná vlastnì teprve historie èeského národa, protoe on byl prvním køesanským kníetem v Èechách. Narodil se asi r. 852 a kdy mu bylo
22 let, oenil se s dcerou jednoho kníete ze slovanského polabského kmene (Pšovanù, kteøí ili na Mìlnicku) – Ludmilou.
Èeši té doby byli ještì pohané, i mladá knìna byla pohankou.
Z Bavorska tlaèilo se do Èech køesanství prostøednictvím
dobyvaèných Nìmcù a vzbuzovalo tudí u kníat a lidu strach
a odpor. (Nìmci pouívali šíøení køesanské víry jako záminku
pro politickou expanzi.) Zcela jiného rázu byly zprávy o køesanství, které sem docházely ze sousední Moravy, kde tehdy za mocného kníete Svatopluka spoèívalo tìištì politického ivota našich pøedkù. Boøivoj byl údìlným kníetem v Èechách a podøizoval se „králi Svatoplukovi“, jak o tom vypráví Dalimilova kronika. Jistì to nebyla jen obava pøed Nìmci, nýbr i touha poznat
køesanství ve formì, která dovedla uchvátit celou Moravu. Proto se dal Boøivoj se svou manelkou (a kníecím domem) pokøtít
sv. Metodìjem (asi v r. 874—9).
Není vylouèeno, e tu sehrál svou úlohu i jiný èeský svìtec – sv. Ivan, poustevník, syn kníete Gostomysla z polabských Slovanù, který padl v boji proti Ludvíku Nìmeckému, jen pod záminkou pokøesanštìní polabských
Slovanù zavádìl u nich porobu a ponìmèení. Sv. Ivan se setkal s Boøivojem
a je moné, e ho varoval pøed pøijetím køtu ze Západu a radil mu nechat se
pokøtít od sv. Metodìje, aby èeský národ nestihl podobný osud, jako polabské Slovany.

Za úèelem dalších køtù v Èechách pøijel sem i samotný sv.
Metodìj. Za této návštìvy bylo pøièinìním Boøivoje a jeho horlivé manelky zaloeno a zbudováno nìkolik chrámù, pro nì sv.
Metodìj vysvìtil a ustanovil knìze ze svých uèedníkù. Souèasnì
zøídil sv. Metodìj pro výchovu duchovenstva „Køesanskou akademii“ pøi chrámu sv. Klimenta na Vyšehradì, která ještì
v 11. stol. byla proslulá uèeností tamních uèitelù; zde se vzdìlával i sv. Prokop.
Nejpravdìpodobnìjším sledem událostí je, e nejprve byl
pokøtìn samotný Boøivoj s druinou, který byl v jakési záleitosti na návštìvì u Svatopluka na Moravì, kde mu pøi hodování nedovolili (podle køesanských principù), aby sedìl za jedním sto-
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Po Otèenáši tropar sv. Ludmile — dne 16. záøí

Zanechavši temnotu modlosluby,
s horoucí láskou pøijala jsi svìtlo pravoslavné víry
Kristovy;
zjevila ses, Ludmilo, jako hvìzda jitøní,
a svìtlem svatosti své den pravé bohoúcty v èeské
zemi jsi zapoèala.
Matko chudých, podporo ochromených,
svìtlo slepých, utìšitelko zarmoucených,
rosou modliteb svých pøed Hospodinem
zavla milostivì srdce lidu svého ve víøe neteèná
a sklíèená,
a zjasnivši oèi naše,
nedej nám zahynouti od nepøátel našich. (Hlas 1.)
Nebo tropar pro den nalezení sv. ostatkù 21. øíjna

Dala jsi promluvit nìmé duši svého národa,
aby slovanskou liturgií chválil Boha.
Od Metodìje z Moravy jsi mezi Èechy uvedla,
Kristovu pravoslavnou víru východní.
Ludmilo, neúnavná v pùstech a na modlitbách,
starostí o chudé ukazovala jsi vzor køesanský.
Krista ukøiovaného jsi jako vìrná oveèka
následovala a ke svìdectví muèednictvím.
Duši svou odevzdavši do rukou nebeského enicha,
u Nejvyššího pøimlouvej se za lid pravoslavný.
(Hlas 2.)
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Dodatek k veèerní slubì
Bohorodièen na »I nyní…« po litijních stichirách
(Zde uvedený bohorodièen je pro svátek pøenesení ostatkù;
v den umuèení se bere litijní bohorodièen svátku Povýšení.)
Dílo patriarchy Germana; hlas 5.

Melodiemi písní oslavme Královnu všech, Matku i Pan-

nu, je se sklání shùry, aby poehnáním korunovala ty,
kdo ji velebí. A se shromádí králové a kníata, aby jásali
v písních nad Královnou, která porodila Krále, jen se lidumilnì rozhodl osvobodit drené ve spárech smrti. Pastýøi a uèitelé, shromádìni chvalme pøeèistou Matku dobrého Pastýøe. Písnìmi krasoøeènými vychvalujme ji jako:
zlatoskvoucí svícen, záøící oblak, prostrannìjší ne nebesa, oduševnìlou schránu, ohni podobný trùn Vládce, zlatou nádobu plnou many, uzamèenou bránu, jí prošel jen
Syn, který je Slovem Boím. Té, která je všech køesanù
útoèištì, rceme: „Komnato Slova Boího, uèiò nás,
poníené, hodnými nebeského Království, nebo nic není
nemono orodovnictví tvému.“
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Tropar sv. Ludmile
ke dni nalezení svatých ostatkù – 21. øíjna
(2. hlas – troparový)

Na liturgii
Blahoslavenství
Na malém vchodu tropar „Zanechavši temnotu modlosluby…“ (viz na konci veèerní) a kondak:
Kondak sv. Ludmile

V utrpení svém zazáøila jsi skvostnì,
muèednice Ludmilo,
prolitím své krve ses okrášlila
a jako krásná holubice jsi k nebi vzlétla;
pøimlouvej se tedy stále,
za uctívající tebe. (Hlas 4. – stichirový)

Kondak sv. Ludmile
ke dni nalezení svatých ostatkù – 21. øíjna
(1. hlas – stichirový)

Nebo kondak pro den nalezení sv. ostatkù 21. øíjna

Tìch, kdo zabíjejí tìlo, ale duši nemohou ublíit,
nezalekla ses a ivot svùj poruèila Pánu Jeíši.
Na hrobì tvém pak záøilo svìtlo Boské
a oèi slepé tam prohlédly na pøímluvy tvé,
a po nalezení tvých neporušených ostatkù
dosvìdèena byla svatost tvá vùní myra nebeskou.
Zázraky tvé nedokázali zaslepení mocnáøi umlèet,
kdo by nás tedy mohl zbavit ochrany tvé?
Sv. Ludmilo, tvé ostatky jsou pramenem léèivým,
daruj nám od nich uzdravení duší a tìl našich.
(Hlas 1. – stichirový)

Prokimen

Poøádek zpìvu troparù a kondakù viz typikonální poznámka vzadu.
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Sv. Ludmila

Na liturgii

Prokimen

Alleluja

Chvály dojdou ctihodní ve slávì, y radovati se budou na
místì odpoèinutí svého.
Verš: Zpívejte Hospodinu píseò novou, chvála jeho je v chrámu ctihodných.

Apoštol: Efez 4,17—25
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Zvolají spravedliví a Hospodin je vyslyší.
Mnohá jsou souení spravedlivých, ale Hospodin je
ze všech vysvobodí.
Verš 1.:
Verš 2.:

ú

Evangelium: Mat 13,44—52
Ke svatému pøijímání

Pøíloha s notací

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

Tropar sv. Ludmile ke dni 16. záøí
(1. hlas – troparový)

Kondak sv. Ludmile
(4. hlas – stichirový)

