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Dne 28. záøí

V pøedveèer na velké veèerní

Bla�ený mu�…

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« (1. hlas)

Za onoho èasu, kdy z východu šíøila se po Moravì vùnì
víry køes�anské, vévoda èeský jménem Boøivoj zavrhl
podle vùle a pokynu Bo�ího ohavnou modloslu�bu a byl na
Moravì sv. Metodìjem pokøtìn i se svou dru�inou. Køtìn
byl poté i lid jeho. V chrámech, je� se v Èechách budovaly,
se hojnou blahodatí Bo�í dìlo pøemnoho zázrakù. Nejkrás-
nìjším kvìtem na novì zasazené vinici èeského východní-
ho køes�anství stal se pak vnuk Boøivojùv zvaný Václav,
jen� se zaskvìl jako slunce, na západ i na krajiny severní
vyslal jasné paprsky svých zázrakù tìm, kteøí opìvají
pøeslavnou památku jeho. Na jeho pøímluvy chrání Kris-
tus Bùh pøed zánikem zemi èeskou a dává nám doposavad
milost velikou.

Ji� v dìtství zamiloval si Václav slovanskou liturgii
a víru východní, tak�e od mládí kráèel vìrnou cestou
zbo�nosti, aby uskuteènil evangelium v �ivotì svém. Jako
kní�e byl vìrný a moudrý, pravdomluvný v øeèi a spraved-
livý v soudu. Nauèiv se od Krista: „Nesuïte a nebudete
souzeni,“ bránil odsuzování provinilých. K sirotkùm byl
milosrdný, lkajících a vdov byl otcem a ranìných dobroti-
vým utìšitelem. Hladové sytil, �íznivým nápoje poskyto-
val a svými šaty nahé odíval; nemocné navštìvoval, mrtvé
pohøbíval, cizince a pocestné jako vlastní pøíbuzné rád pøi-
jímal, knì�ím a duchovenstvu uctivì pøisluhoval a bloudí-
cím cestu pravdy ukazoval. Na jeho pøímluvy dává nám
Kristus Bùh doposavad milost velikou. [Mat 7,1]



Stateènì odolával, kdy� mu bezbo�níci hrozili, aby ho od
zbo�nosti odvrátili. Václav však s pomocí Bo�í ve skrytu
dále pokraèoval na své cestì duchovní a nikdy neokoušel
z modláøských hostin a hanebných obìtí tìchto bez-
bo�níkù, aby se úèastí na pohanství neposkvrnil. Kdy� vlá-
dy se ujal, víru svou køes�anskou zjevnì projevil. Otevíral
chrámy, slovanskou bohoslu�bu podporoval, i radovati se
poèala Církev a ïáblu bylo pùsobeno pøemnoho škod. Vác-
lave blahoslavený, kní�e èeský, chraò nás od zlého, za�eò
zlé duchy a pros Boha, aby nám daroval milost velikou!

Další stichiry

Bla�ený kní�e Václave, svým vzdìláním a uèeností jsi
udivoval. Leè nade všechny vìdomosti sis víry køes�anské
východní v srdci cenil. Moudrost tvoje pocházela z uva-
�ování o skutcích Bo�ích a tvá mysl byla osvícena jasem
perly Bo�ího Království, kterou jsi jako nejdra�ší svùj po-
klad v srdci choval. Tváø vznešenou a tìlo èisté sis zacho-
val. Pokoru, trpìlivost, mírnost jsi projevoval a lásku, nej-
dùle�itìjší ze všeho, jsi rozhojòoval, násilí ani lest v nièem
neèiniv. Krásnými skutky byv ozdoben, od útlého mládí jsi
zbo�nì hledal tichý �ivot duchovní a vnuknutím Bo�ím
pøedvídal vìci budoucí. Vévodo náš, daruj nám duchovní
poznání a chápání cest Bo�ích!

Ve dne i v noci neustávaje v modlitbách, štítem víry i ne-
viditelným meèem Ducha Svatého, jím� je slovo Bo�í, jsi
proti ïáblu bojoval. Lidi své napomínal, pøesvìdèoval i ká-
ral, k hostinì Pánì je zval, a kdy� jsi je ze chøtánu ïáblova
vyrval, do lùna matky Církve je uvádìl a ustaviènì je
bo�skými pokrmy sytil. Nemoci všeliké zaháníš od tìch,
kteøí tì s dùvìrou volají na pomoc a s láskou opìvují tvé
pøebla�ené skonání. Pøímluvami svými uzdrav neduhy
duší i tìl našich, vyléè høíchem ranìná srdce naše, aby
uzøela Boha a okusila �ivot vìèný. [� 118,99; Mat 13,45—46]
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Bla�ený Václave, od nejútlejšího dìtství ctnostmi ses vy-
znamenával a Køí� Kristùv na ramena svá vlo�il, pamìtliv
byv evangelijních slov Kristových: „Kdo chce za mnou pøijí-
ti, zapøi sám sebe, vezmi køí� svùj a následuj mne.“ V do-
bách postních a èasech zimních kráèíval jsi bos neschùdný-
mi cestami od hradu k hradu, pìšky navštìvuje chrámy
Kristovy, zanechávaje za sebou šlépìje zvlhlé krví. Abys
cudnou èistotu zachoval, nosil jsi na holém tìle roucho
�ínìné drsné velice. Svrchu nosil jsi krásný šat kní�ecí,
a tak ses skvìl pøed Bohem, který vidí, co je skryto, i pøed
lidmi, kteøí hledí na to, co je na povrchu. Na pøímluvy tvé
nech� oèistí Pán duše naše, aby nám jako tobì mohl daro-
vat spásu v Království nebeském a hojné milosti.
[Mat 16,24; Mat 6,6]

Sláva…

Mladší bratr Václavùv, jeho� pyšné a vládychtivé srdce si
ïábel získal, rozhodl se zahubit kní�ete našeho a uchvátit
jeho trùn. Lstivì pozval jej do svého domu, aby ho zde
o �ivot pøipravil. Dozvìdìl se chrabrý kní�e Václav, co mu
zde hrozí, leè neutekl, øka: „Dìj se vùle Bo�í.“ Ne� slunce
vzešlo, bratrovrah v chladném šeru u chrámu Bo�ího
úkladnì tasil bøitký meè, aby hroznou �ertvu uchystal
a Václava jako obì� neposkvrnìnou do nebe vypravil. Leè
vtom bídníka opustily síly a nemohl zabít svého bratra,
Bohem chránìného Václava. Rozhodl se však Kristus Pán
splnit touhy a modlitby svého slu�ebníka, jen� si ji� dávno
pøál stát se muèedníkem. Sebìhli se zpøísahanci a mnoha
meèi a kopími bla�eného vévodu ukrutnì zavra�dili. Nebe
se radovalo, zatímco zemì plakala, kdy� vítìzný trpitel
Václav k trùnu Beránka Bo�ího vystoupil, aby se na vìky
za svou otèinu jako�to její kní�e pøimlouval.
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I nyní…

Bohorodièen dle typikonu (str. 17). Vchod s kadidlem

Svìtlo tiché… Prokimen dne

Paremije

�almista: Ètení z Izaiášova proroctví.

S
hlédni, Hospodine, s nebes a pohleï z domu svého
svatého a z místa slávy své! Kde je horlivost tvá a síla

tvá? Kam se podìla hojnost milosti tvé a slitování tvých?
Proè nám teï s takovými èiny prodléváš? V�dy� jsi Otec
náš; nebo� Abraham neví o nás a Israel nás nezná. Leè ty,
Hospodine, jsi Otec náš; vysvoboï nás, nebo� jméno tvé od
poèátku na nás spoèívá. Proè odvrátil ses od nás, Hospodi-
ne, tak�e sešli jsme z cesty tvé, a zatvrdil jsi naše srdce,
abychom se tì nebáli? Navra� se opìt kvùli slu�ebníkùm
svým, kvùli pokolením svého dìdictví! A� co nejdøíve vez-
meme do dìdictví svatou horu tvou! Nepøátelé naši zpusto-
šili tvou svatyni. Stali jsme se takovými jako jsme byli na
zaèátku, kdy jsi ještì nepanoval nad námi ani nebyli jsme
nazýváni jménem tvým. — Ké� bys otevøel nebe! Pak za-
chvìjí se hory pøed tebou, roztaví se a potekou jako vosk,
jen� rozplývá se od ohnì. A se�ehne oheò odpùrce tvé
a jméno tvé stane se známé protivníkùm tvým. Pøed obli-
èejem tvým dìsem strnou národové. A� èinit budeš slavné
a hrozné vìci, hory se pøed tebou roztøesou. Od vìkù jsme
neslýchali a oèi naše nikdy neuzøely jiného Boha, kromì
tebe a skutkù tvých pravých, který by milost prokazoval
tìm, kdo na tì èekají. Nebo� milost potká ty, kdo èiní spra-
vedlnost a kdo pamatují na cesty tvé. — I nyní jsi, Hospo-
dine, Otec náš, kde�to my jsme prach. Ty jsi Stvoøitel náš
a my všichni jsme díla rukou tvých. Nehnìvej se na nás
pøíliš, Hospodine, a nevzpomínej po všechny èasy høíchù
našich. A nyní ji� shlédni na nás, Hospodine, nebo� jsme
všichni lid tvùj. (Iz 63,15—19 64,1—5, 8—9)
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�almista: Ètení z Jeremiášova proroctví.

T
oto praví Hospodin dceøi Jerusalemské: „Pamatuji na
milost mládí tvého a na lásku dokonalosti tvé, tak�e

jsi následovala svatého Boha Israele,“ øekl Hospodin.
„Svátostí Hospodinovou byl Israel a prvotinou úrody jeho;
všichni, kdo po�írají prvotiny, høeší a neštìstí pøijde na
nì,“ praví Hospodin. Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jáko-
bùv a všechna pokolení domu Israelova! — Tak praví Hos-
podin: „Co na mnì našli vaši otcové špatného, �e se tak da-
leko vzdálili ode mne, následovali daremnosti a daremný-
mi se stali. Neøíkali: »Kde je Hospodin, jen� nás vyvedl ze
zemì egyptské, provedl nás pouští, zemí vyprahlou a ne-
prùchodnou, zemí bezvodou a neplodnou, skrze stín smrti,
územím, jím� nikdy èlovìk neprošel, tam, kde nikdy syn
èlovìka ne�il?« Vyvedl jsem vás na Karmel, abyste jedli
ovoce jeho a nejlepší jeho vìci. Vešli jste do mé zemì, ale
poskvrnili ji a dìdictví mé jste zhanobili. Knì�í se netáza-
li: »Kde je Hospodin?« Strá�ci zákona nevìdìli o mnì. Pas-
týøi mne znectili. Proroci prorokovali ve jménu Bálovì
a následovali to, co nepøináší u�itek. Proto se budu s vámi
ještì soudit,“ praví Hospodin, „se syny synù vašich se budu
soudit. — Jeïte na ostrovy kyperské* a dívejte se. Pošlete
nìkoho k pouštním koèovníkùm** a hluboce se zamyslete!
Uvidíte, zda se nìkde stalo nìco takového! Zda vymìnil nì-
jaký národ své bohy — aè to �adní bohové nejsou? Mùj lid
však vymìnil svou slávu, za to, co mu �ádný u�itek nepøi-
nese. Zhrozila se nad tím nebesa a otøásla se dìsem straš-
ným,“ praví Hospodin. (Jerem 2,2—12; viz pozn. vzadu)

�almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

D
uše spravedlivých jsou v ruce Bo�í a trápení se jich
nedotkne. Oèím nerozumných se zdá, �e umøeli, a je-

jich odchod se pokládá za trest; kdy� se odebrali od nás,
pova�uje se to za jejich zánik; leè oni jsou v pokoji. Nebo�
i kdy� pøijmou pøed lidskýma oèima utrpení, jejich nadìje
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je naplnìna nesmrtelností. I kdy� byli ponìkud ztrestáni,
dojdou velikého dobrodiní, nebo� Bùh je vyzkoušel a shle-
dal, �e jsou jej hodni. Zkouší je jako zlato ve výhni a pøijme
je jako plody obìtované. 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 prav-
du, a pøetrvají ti, kdo� jsou v lásce jemu vìrní. Nebo� bla-
hoda� a milost jest v jeho svatých a navštívení v jeho vyvo-
lených. [3,1—10; dle pravoslavného znìní v Mineji]

Na litiji

Podoben beránku bezhlesnì jdoucímu na porá�ku, ode-
bral ses, Václave, navštívit bratra svého ukrutného, roz-
hodnutého zahubit tì a uchvátit trùn tvùj. Tøikrát spik-
lenci pøi hostinì na Bohu odporném hradì tasili meèe proti
tobì, a v�dy je síla shùry zapudila. Aè se vra�edný zámìr
pekelníkù, shromá�dìných v ukrutníkovì sídle, pøedem
prozradil, aè jsi byl pøíznivcem svým naléhavì varován
a uchystána ti byla poslední cesta k záchranì, nedbal jsi,
neuprchl, odevzdav se plnì do vùle Bo�í. Trpiteli Václave,
daruj nám svou dùvìru, mírnost a odvahu; pros za nás
Boha, aby nás pøijal do vìèného �ivota v Království svém.

Po noci v sídle zlého bratra jsi pøed svítáním kráèel do
chrámu na jitøní slavosloví. Kain však u� èíhal na cestì
a bøitkým meèem tì udeøil. Tys však, Bohem jsa ochraòo-
ván, nebyl vá�nìji ranìn a mohl jsi snadno bídníka zabít.
Spìchal jsi však ke chrámu, a tu onen nešlechetník povolal
mnohé zlosyny, poblí� poschovávané a ti ostrými meèi a ko-
pími tìlo tvé probodali a rozsekali. Duše tvá, prolitím krve
muèednické oslavená, jako královským purpurem ozdobe-
na, vystoupila na nebesa. Tam u trùnu Beránkova pøi-
mlouvej se, kní�e šlechetný, aby národ tvùj nalezl cestu po-
kání a pod vládou tvou navrátil se k víøe svatého Metodìje.
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Bezdeché tìlo blahoslaveného muèedníka v chrámu
polo�ili. A nevinnou jeho krev, je� skropila zemi pøed chrá-
mem i zeï, vodou smyli. Druhého dne zjitra však krev Vác-
lavova na tom samém místì byla opìt nalezena, ani� by se
do zemì vsakovala. I znovu ji se strachem smyli a utøeli.
A vstavše tøetího dne, hle, krev onu opìt uvidìli. Tak zá-
zrakem ihned dosvìdèil Bùh svatost Václava, slu�ebníka
svého, který stal se mocným pomocníkem tìch, kdo jsou
v bídì. V�dy� právì pøijal dar milosti od Krista Spasitele:
ubohé vysvobozovati, zarmoucené tìšiti a hojiti všechny
bolesti tìch, kteøí jej s dùvìrou vzývají, o pomoc �ádají a s
láskou svìtí jeho pøezázraèný svátek.

Sláva…

Svatý Václave, vévodo èeské zemì, kní�e náš, pros za nás
Boha. Nedej zahynouti nám ni budoucím! Stal ses spoleè-
níkem nebeš�anù a druhem andìlù, ve sboru apoštolù
a muèedníkù zdìdil jsi pokoj vyvolených a nevinných,
obdr�el u Krista korunu vìèného mládí a krásu nepomíje-
jícího pùvabu. Pohrdnuv kní�ectvím a vznešeností pozem-
skou, kde jsi vynikal mocí svou, jako pravý kní�e a muèed-
ník vstoupil jsi do Království nebeského. Tam se sborem
spolu s tebou umuèených pøátel pros jako kní�e za národ
svùj u Boha, jen� na tvé pøímluvy sesílá duším našim po-
koj, hojná uzdravení a milost velikou.

I nyní…

Bohorodièen dle typiku (viz dodatek)

Na stichovnì (8. hlas)

Náš vévoda Václav jen chudou stravou posiloval údy své,
v noci vstával na modlitby a neustále Bohu díky vzdával.
Takovou horlivostí k bohoslu�bám hoøelo srdce jeho, �e
vlastníma rukama chléb pro Pána k Tajinì poslední veèeøe
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pekl. Za ticha hluboké noci toti� na poli svém pšenici po�al,
na ruèním mlýnku semlel a vodu k mísení tìsta ve jménu
Nejsvìtìjší Trojice nabíral. Na vinici po setmìní hrozny èe-
sal a rukama vymaèkával, aby víno ke svaté obìti pøichys-
tal. Navštiv, kní�e náš, i dnes pole své èeské a moravské,
sklízej nás jako úrodu svou do nebeských stodol Kristo-
vých a pros za nás Boha!

Zvolají spravedliví a Hospodin je vyslyší.

Byl svatý Václav pravým ctitelem Kristovým; høíšníky
podle pøíkazù apoštolských usvìdèoval a napomínal, mno-
hým domlouval a všechny povzbuzoval s velikou trpìlivos-
tí. �ertvám modláøským se vyhýbal a pohanské svatynì se
zemí srovnal. �aláøe boøil, popravištì vyvrátil. S mírnými
laskavì rozmlouval, nemírné, nemravníky a od víry od-
padlíky káral a tì�ce jim jejich pády vytýkal. Kní�e Václa-
ve, jako jsi zajaté osvobozoval, vyveï ze �aláøe vášní duše
naše, rozlom nám okovy høíchù, abychom se jako lid tvùj
s tebou stále radovali u Krista v Království nebeském.

Mnohá jsou sou�ení spravedlivých, ale Hospodin je ze všech vy-
svobodí.

Pro slu�by Bo�í planulo srdce jeho, na øádech církevních
a obyèejích zbo�nosti køes�anské lpìla svatá duše bla�ené-
ho vládce Èechù. Jako vèely do úlu spìchali k nìmu du-
chovní a další sluhové Bo�í, pøinášejíce knihy a ostatky
svatých. Proti odvìkému nepøíteli, dávnému hadu, chápal
se ustaviènì zbranì modlitby a meèem Ducha Svatého ne-
únavnì potíral duchy zla, podnebeské mocnosti a síly svì-
tavládce temnot vìku tohoto. Kní�e náš Václave, pøímlu-
vami svými u Krista Boha støez dìdictví své! Ochraòuj
nás, kteøí jsme stejné víry s tebou, a vysvoboï svùj lid ze
chøtánu zhoubného hada, jen� se otevírá, aby jej pohltil.
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Maje smìlost pøed Bohem, pros Krista, abyhom obdr�eli
odpuštìní høíchù a spaseny byly duše naše!
[2Tim 4,2; 1Tim 5,20; Tit 1,13; Zjev 12,9; Efez 6,16—17 a 6,12]

Sláva…

Jako kdysi Pán pro tvou svatou pøímluvu mnoho lidí ze
�aláøe a okovù vysvobodil, prosíme tebe, nejblahoslavenìj-
ší Václave, abys nyní, nehledì na nesèíslné nepravosti
naše, u tého� laskavého Otce byl i nám spolehlivým pro-
støedníkem. Ké� nás Otec nebeský, usmíøen tvou dobroti-
vou pøímluvou, v �ivotì pozemském chrání a ve svaté
slu�bì ustaviènì posilovati ráèí. Nech� nás svou pøímlu-
vou, bla�ený muèedníku, proti všem úkladùm nepøátel vi-
ditelných i neviditelných mocnì bráníš, svou milovanou
víru pravoslavnou navìky zde udr�uješ, z hrozících nebez-
peèenství nás vysvobodíš, všelikou nemoc od nás odvracíš,
ze svìtských vášní, sou�ení a starostí nás milostivì vytr-
huješ a duchovními ctnostmi nás obdaruješ.

I nyní…

Bohorodièen dle typikonu  (str. 17)

Po Otèenáši tropar sv. Václavu (4. hlas)

Dnes andìlé s lidmi spolu se radují,
nebe i zemì oslavují památku tvou, svatý Václave,
i my høíšní sna�nì tì vzýváme:
pros za nás Boha,
aby všeliké bídy a viditelných i neviditelných

nepøátel zbavil nás,
kteøí ctíme pøesvìtlou památku tvoji.

Jiný tropar (k pøenesení ostatkù; 3. hlas)

Svatý muèedníku, kní�e Václave,
národa slovanského nebeský ochránce,
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pros milostivého Boha,
aby chránil nás a spasil duše naše.

Dodatek k veèerní slu�bì

Bohorodièen na »I nyní…« po litijních stichirách

Dílo patriarchy Germana; hlas 5.

Melodiemi písní oslavme Královnu všech, Matku i Pan-
nu, je� se sklání shùry, aby po�ehnáním korunovala ty,
kdo ji velebí. A� se shromá�dí králové a kní�ata, aby jásali
v písních nad Královnou, která porodila Krále, jen� se li-
dumilnì rozhodl osvobodit dr�ené ve spárech smrti. Pastý-
øi a uèitelé, shromá�dìni chvalme pøeèistou Matku dobré-
ho Pastýøe. Písnìmi krasoøeènými vychvalujme ji jako:
zlatoskvoucí svícen, záøící oblak, prostrannìjší ne� nebe-
sa, oduševnìlou schránu, ohni podobný trùn Vládce, zla-
tou nádobu plnou many, uzamèenou bránu, jí� prošel jen
Syn, který je Slovem Bo�ím. Té, která je všech køes�anù
útoèištì, rceme: „Komnato Slova Bo�ího, uèiò nás,
poní�ené, hodnými nebeského Království, nebo� nic není
nemo�no orodovnictví tvému.“

Dodatek k veèerní slu�bì 11



Na liturgii

Blahoslavenství

Na malém vchodu tropar (viz na konci veèerní) a kondak:

Kondak sv. Václavu (8. hlas — stichirový)

Klenote Èechù, nádobo ctnosti,
prameni milosti, ochránce pøed nepøáteli!
Kní�e svého lidu na zemi,
vìèný králi národa Èechù na nebi!
Tys Køí�em zázraènì ozdoben,
a sklánìjí se pøed tebou nepøátelé.
O pomoc tì lid tvùj prosí,
za�eò pluky duchù zlých!
Svatý muèedníku, kní�e Václave,
ze tmy bezbo�nosti vyvádìj duše naše,
pøed trùnem Vševládce se pøimlouvej,
abychom dosáhli bla�enosti nebeské.

Jiný kondak (k pøenesení ostatkù; 1. hlas — stichirový)

S andìlskými zástupy slou�íš Bohu,
bla�ený z Jeho nevýslovné krásy a dobroty,
a naèerpav z ní dobrodiní daru zázrakù,
Václave, kní�e náš blahoslavený,
všem, kdo se ke svatosti tvé utíkají s vírou,
jsi pramenem podávajícím uzdravení.

Poøádek zpìvu troparù a kondakù viz typikonální poznám-
ka vzadu.
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Prokimen

Spravedlivý veseliti se bude v Hospodinu, y nadìji svoji
skládá na nìho.
Verš: Slyš, Bo�e, hlas mùj, kdy� prosím tebe. (Hlas 7.)

Apoštol: Galat 6,2—8

Alleluja

Verš 1.: Zvolají spravedliví a Hospodin je vyslyší.
Verš 2.: Mnohá jsou sou�ení spravedlivých, ale Hospodin je
ze všech vysvobodí.

Evangelium: Luk 6,17—23

Ke svatému pøijímání

V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí
se bát. Alleluja (3 ×). (� 111,6—7)

Dne 4. bøezna

Pøenesení ostatkù sv. Václava z Boleslavi do Prahy

Na veèerní

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«

Bùh, jen� chce, aby všichni lidé spaseni byli, shlédl dle
pøímluv svatého Václava i na ukrutného bratra jeho.
V�dy� pravil Hospodin: „Ne�ádám smrti høíšníka, ale aby
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se obrátil a �iv byl,“ a sám Pán Je�íš pøikázal a� do sedm-
desáti sedmkrát odpouštìti høíchy. I dotkl se srdce bratra
Václavova. Tøásl se dìsem Boleslav nad hrùzným skutkem
spáchaným, øka bolestí zmuèen: „Co jsem to uèinil bratru
svému? Pro Krista, Pána našeho odpus� mi to, Václave!“
I my s ním kajícnì voláme: „Sv. Václave, smiluj se nad
námi!“

Bùh, jen� cítí lítost nad špatnostmi lidí, odpustil høích
vra�dy Davidovi, kdy� se kál, a nezahubil Boleslava za
jeho hrùzný èin bratrovra�dy, leè dal mu lhùtu na pokání.
V�dy� nejvyšší Hospodin je milosrdný, dlouhotrpìlivý
a mnohomilostivý a v hojnosti slitování svých pøijímá po-
kání høíšníkù, aby spaseni byli. Zvolal Boleslav jako Ma-
nases: „Nejsem hoden vzezøíti a pohlédnout na výsost ne-
beskou, nebo� veliká je nespravedlnost má! Sevøeno je srd-
ce mé okovy zlého svìdomí a není pro mne úlevy! V�dy� co
zlé je pøed tebou, uèinil jsem, nekonal jsem vùli tvou a pøi-
kázání tvá jsem nezachoval! Bratøe Václave, odpus� mi!“
I my s ním kajícnì voláme: „Sv. Václave, pros Boha za nás!“

Nechal kající Boleslav pøenést tìlo muèedníka Václava
do sídelního mìsta Prahy. Pøed celým národem takto
uznává svatost bratra svého a veøejnì tím pokání èiní, �e
Václava o �ivot a národ o zbo�ného a dobrotivého vládce
pøipravil. V nedìli syropustní, kdy stará východní tradice
velí, aby se na prahu Velkého pùstu køes�ané druh s dru-
hem usmíøili, shledává se po tøech letech znovu bratr
s bratrem. Zatímco kdysi Václav byl pøed Boleslavem meèi
a kopími k zemi sra�en, nyní se Václav jako vítìz ve slávì
z bitvy domù navrací a Boleslav pøed ním prosebnì na ko-
lena do prachu klesá. I my s ním kajícnì voláme: „Sv. Vác-
lave, nedej zahynouti nám ni budoucím!“
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Další stichiry

Po zavra�dìní nevinného Václava ti, kteøí s ukrutnou
myslí proti svatému Bo�ímu povstali nebo se aspoò svým
souhlasem hrozného toho zloèinu úèastnili, zèásti se roz-
prchli po místech pustých, od zlých duchù štváni, a zaslou-
�enou smrtí potrestáni, ji� se neukázali, zèásti pak
zchøadlí a neplodní zùstali a� do smrti. Nìkteøí pak z nich
ceníce zuby štìkali jako psi a skøípìjíce zuby pomøeli.
V�dy� praví Pán: „Má jest pomsta, a já odplatím.“ Hroznì
trpìl i sám Boleslav, a jat byl pøece, aè pozdì, strachem.
Avšak kde se rozhojnil høích, ještì více se rozhojòuje bla-
hoda�, aby všichni lidé zdejší kajícnì zvolali: „Na pøímluvy
sv. Václava, Kriste, smiluj se nad námi!“ [Øím 12,19; Øím 5,20]

Bùh navštívil Boleslava milostí svou a obrátil zatvrzelé
srdce jeho na pokání. I poznal svùj høích, rozpomenul se
na Boha s pláèem a vzdycháním, øka: „Bo�e, pomoz mnì
høíšnému a buï mi milostiv.“ Po Bo�ím pokynu lidem ve
snách rozkázal sluhùm svým, aby v noci pøenesli tìlo
bla�eného kní�ete Václava do Prahy, øka Bohu slovy Davi-
da: „Zhøešil jsem a co zlé je pøed tebou, uèinil jsem! Omyj
mne od nepravosti mé a od høíchu mého oèisti mne, nebo�
nepravost svou já znám. Zbav mne viny za prolití krve!“
Stydìl se však pøed lidmi, proto v noci chtìl vše stihnout
a krutì hrozil sluhùm zabitím, kdyby úkol do jitra nestih-
li. Bùh mu však skrze Václavovy zázraky srdce obmìkèené
stvoøil, tak�e Boleslav posléze kajícnì se všemi zvolal: „Na
pøímluvy sv. Václava, Kriste, smiluj se nad námi!“
[Ezech 11,19; 36, 26; � 50.]

Tøi léta odpoèívalo tìlo umuèeného v zemi. Pak zjevilo se
vnuknutím Bo�ím ve snách lidem nìkterým, �e má být do
chrámu sv. Víta pøeneseno. Za pùlnoèního ticha s bázní
otevøeli hrob a vzácné tìlo na vùz polo�ili. Pøes rozvodnìný
potok však bez mostu èi lodi nemohli pøejíti a bezradnì se

Na veèerní 15



zastavili. Vtom pozvedli oèi a hle, podivuhodnou mocí Bo�í
vùz stál na druhém bøehu a nikde se ho nedotkla vlhkost
vody. Podobnì i øeku Vltavu jen zázrakem Václavovým
pøekroèili. Po ulo�ení tìla Václavova v chrámu bylo spatøe-
no, �e do poslední tkánì zùstalo neporušeno, všechny rány
zaceleny, tak�e jen stopy jizev byly patrné, s výjimkou rány
zasazené meèem bratrovým, která byla otevøená a z ní�
bylo vidìt prýštit krev. Nesèíslná znamení dalších zázrakù
se poté stala, tak�e vìøící se ocitají v blahém vytr�ení a na
nevìøící padá dìs a hrùza. I my kajícnì voláme: „Na
pøímluvy sv. Václava, Kriste, smiluj se nad námi!“

Sláva…

V dobì svaté ètyøicátnice smiøují se lidé s Bohem, pokání
èiníce, kdy� nejprve si odpustili navzájem, èím se proti
sobì prohøešili. Zmuèený výèitkami Boleslav uva�oval:
„Prolil jsem krev nevinnou.“ Kdy� tìlo kní�ete našeho
z Boleslavi do Prahy pøinesli, navrátil se tím Václav, ovìn-
èen nebeskou slávou, domù z vítìzné bitvy muèednické.
Kál se pak bratrovrah veøejnì pøed lidem svým a Václava
o smilování prosil. Nedìli syropustní, zasvìcenou všeobec-
nému usmíøení, zvolil, aby muèedníka proslavil a jeho od-
puštìní si od nìj vyprosil. Smíøen s bratrem volal k Bohu
v dobì postní: „Daruj mi úlevu, Hospodine, nezahubi� mne
s nepravostmi mými. V�dy� ty, Bo�e, jsi Bùh kajícníkù; na
mnì zjevíš všechnu dobrotivost svou, kdy� spasíš mne, aè
nehoden jsem!“ S ním i my voláme: „Na pøímluvy sv. Václa-
va, Bo�e, slituj se nad námi, høíšnými!“

I nyní…

Bohorodièen dle typikonu  (str. 23). Vchod s kadidlem

Vše ostatní dle slu�by k 28. záøí.
Tropar a kondak k pøenesení ostatkù je té� na konci slu�by
k 28. záøí (nebo v následující pøíloze s notací).
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Poznámka o typikonu slu�by ke sv. Václavu

Slu�ba sv. Václavu je koncipována jako svátek velikého svìtce, který
mù�eme v pravoslavné hierarchii dùle�itosti sváteèních dnù zaøadit
mezi ty, které jsou v bohoslu�ebných knihách oznaèeny è (køí�kem bez
pùlkruhu), co� odpovídá svátku významného místního svìtce (takto
jsou i v Ruské církvi oznaèeny dny slavných ruských svatých). Dle boho-
slu�ebné ústavy (typikonu) pravoslavné církve to znamená slu�bu s po-
lyjelejem a je-li to vùle pøedstaveného, mù�e být i s bdìním (kde je
chrám zasvìcen tomuto svìtci, mìlo by bdìní jistì být; hymny pro jitøní
bohoslu�bu však zatím nejsou). Zcela jistì se však pøedpokládá liturgic-
ké uctìní svátku sv. Václava velkou veèerní s litijí a �ehnáním chlebù,
co� se koná v pøedveèer sváteèního dne. Všechny k tomu nále�ející sti-
chiry jsou zde k dispozici.

Sv. Václav má v roce dva dny pøíhodné k uctívání jeho památky.
Den zesnutí a den pøenesení (translace) svatých ostatkù (co� se v pravo-
slavném svìtì obvykle oznaèuje jako „nalezení svatých ostatkù“ a je to
buï pøedzvìstí kanonizace èi pøímo jádrem tohoto aktu). U význam-
ných svatých bývá zvykem svìtit oba tyto dny jako jejich svátek.

Hlavní svátek sv. Václava v den jeho umuèení – 28. záøí / 11. øíj-
na. Tento den je dle pravoslavného kalendáøe také památka ct. Chari-
tona Vyznavaèe. Slu�ba sv. Charitonovi a ostatním svatým toho dne se
pøekládá na jindy (dle rozhodnutí pøedstaveného). V pøedveèer tohoto
dne se na velké veèerní koná pouze slu�ba sv. Václavu. X Na veèerní se
slou�í takto:

Je-li to zároveò pøedveèer nedìle, pak stichiry na „Hospodine,
k tobì volám“ na 10; nejprve bereme z oktoichu (dle nastupujícího hla-
su) tøi stichiry nedìlní, jednu východní (Anatoliovu). Po tìchto ètyøech
nedìlních stichirách bereme z této slu�by šest stichir svatému Václavu.
| Není-li pøedveèer nedìle, postupujeme takto: stichiry na „Hospodine,
k tobì volám“ na 8, co� vy�aduje první a ètvrtou stichiru èíst dvakrát. ~

„Sláva“ sv. Václavu. Po „I nyní“ se zpívá dogmatik dle hlasu „Slávy“ (èili
1. nedìlní bohorodièen z oktoichu dle hlasu, na který se zpívala pøed-
cházející stichira) (Je-li pøedveèer nedìle, tak místo toho dogmatik pøí-
slušného nastupujícího hlasu.) Vchod. ~ Prokimen dle dne v týdnu
a paremije, které jsou zde uvedeny. ~ Litijní stichiry jak jsou zde uvede-
ny vèetnì „Sláva“. Po „I nyní“ zpívat bohorodièen uvedený v pøíloze. ~

Stichiry na stichovnì: je-li pøedveèer nedìle, berou se stichiry nedìlní,
pak „Sláva“ sv. Václavu a po „I nyní“ nedìlní bohorodièen na stichovnì
podle nastupujícího hlasu; | není-li pøedveèer nedìle, ètou se všechny
tøi stichiry na stichovnì sv. Václavu, pak „Sláva“ sv. Václavu, pak
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Pøíloha s notací

Tropar sv. Václavu ke dni jeho muèednictví – 28. záøí

(4. hlas – troparový)

Kondak sv. Václavu

(8. hlas – stichirový)
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Tropar sv. Václavu

ke dni nalezení svatých ostatkù – 4. bøezna

(3. hlas – troparový)

Kondak sv. Václavu

ke dni nalezení svatých ostatkù – 4. bøezna

(1. hlas – stichirový)

Prokimen

ú

ú
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„I nyní“ a bohorodièen na stichovnì nedìlní dle hlasu „Slávy“ (tedy z ok-
toichu dle hlasu pøedcházející stichiry). ~ Tropary po Otèenáši pøi
po�ehnání chlebù: je-li pøedveèer nedìle, pak „Raduj se, Bohorodice
Panno“ (dvakrát) a tropar sv. Václavu (jednou) [tak je to dle typikonu
pro slu�bu celého bdìní; koná-li se jen velká veèerní s litijí bez bdìní,
pak tropary v pøedveèer nedìle takto: nedìlní, sv. Václavu, „Raduj se,
Bohorodice Panno“]. Jestli se z nìjakých dùvodù nekonala litije, ale
slou�í se jen velká veèerní bez po�ehnání chlebù, pak v pøedveèer nedì-
le tropary: nedìlní, „Sláva“ sv. Václavu, „I nyní“ propustný (tj. závìreè-
ný) bohorodièen z oktoichu dle hlasu nedìlního troparu. | Není-li pøed-
veèer nedìle, pak pøi po�ehnání chlebù: tropar sv. Václavu (dvakrát),
pak „Raduj se, Bohorodice Panno“ (jednou). Jestli se z nìjakých dùvodù
nekonala litije, ale slou�í se jen velká veèerní bez po�ehnání chlebù, pak
po Otèenáši tropary: sv. Václavu, „Sláva… I nyní…“ propustný (tj. zá-
vìreèný) bohorodièen z oktoichu dle hlasu troparu sv. Václava.

k Pokud je chrám zasvìcen sv. Václavu a jeho svátek pøipadne na
nedìli, koná se vše, jak je uvedeno výše. Na liturgii: prokimen, apoštol,
evangelium a zpìv ke svatému pøijímání se berou jen Václavu.

~ Tropary pøi �ehnání chlebù se zpívají bez »Sláva…« »I nyní…«
~ Slu�ba ct. Charitonovi èi dalším svatým, kteøí mají toho dne pa-

mátku, se mù�e konat napø. na malé veèerní pøed velkou veèerní.
X Na liturgii (v chrámu zasvìceném nìkterému svatému, tj. nikoliv

svátku Pánì èi Bohorodice). Je-li nedìle – tropary na malém vchodu: ne-
dìlní, chrámu a Václavu. Kondak nedìlní, chrámu, »Sláva…« kondak
Václavu, »I nyní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“ (Pokud je chrám
zasvìcen svátku Bohorodice, pak se jeho kondak v�dy pøesouvá na zá-
vìr a zpívá se místo „Nezahanbitelná zastánkynì“). Prokimen, apoštol,
evangelium a zpìv ke svatému pøijímání – nedìlní a Václavu. ~ Není-li
nedìle: zaèátek liturgie a blahoslavenství jako v nedìli. Tropary na ma-
lém vchodu: chrámu a Václavu. Kondaky: chrámu, »Sláva…« Václavu,
»I nyní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“ (Je-li chrám zasvìcen Boho-
rodici, pak se místo kondaku „Nezahanbitelná zastánkynì…“ v�dy bere
kondak chrámu, který se tudí� pøesouvá na závìr zpìvu kondakù.) Pro-
kimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání – Václavu.

k Zvláštní typikonální pøípad: je-li chrám zasvìcen sv. Václavu a je-
ho svátek pøipadne na nedìli, slou�í se tého� dne veèerní s opuštìním
chrámového svátku. Postup veèerní je jako u tzv. „všednodenní“. Stichi-
ry se berou takto: na prvních stichirách se berou nejprve 3 stichiry sv.
Václavu a pak 3 stichiry svatému následujícího dne. „Sláva“ Václavu.
„I nyní“ dogmatik dle hlasu „Slávy“. Vchod není. Svìtlo tiché. Prokimen
dne. Paremije se neberou. Hned následuje: „Dej�, Hospodine, abychom
veèer tento…“ a poté prosebná ektenie. Litije není. Stichiry na stichov-
nì – Václavu. „Sláva“ Václavu. „I nyní“ nedìlní bohorodièen dle hlasu
Slávy. Tropary po Otèenáši: Václavu. „Sláva“ a tropar svatému násle-
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dujícího dne. „I nyní“ nedìlní propustný bohorodièen dle hlasu Slávy.
Následuje ektenie a propuštìní. (Opuštìní chrámového svátku se neko-
ná, je-li následujícího dne svátek nebo památka svìtce s polyjelejem
nebo bdìním, co� však není pøípad dnù následujících po památkách sv.
Václava.)

Svátek památky pøenesení svatých ostatkù muèedníka Václava
– 4. / 17. bøezna.

Den pøenesení ostatkù mù�e vzhledem k pravoslavné paschálii pøi-
padnout mezi ètvrtek syropustního týdne a støedu 5. týdne velkopostní-
ho (platí pro nepøestupný rok). U nového kalendáøe mezi pátek týdne
pøed nedìlí marnotratného syna a ètvrtek 3. týdne velkopostního (platí
pro nepøestupný rok).

V pøípadì, �e svátek sv. Václava padne na støedu èi pátek týdne
pøed nedìlí syropustní, kdy se nekoná liturgie, mù�e se (jako�to vý-
znamný svátek místního svìtce) pøenést na pøedcházející den. Pokud
pøipadne na všední den ve velkém pùstu, mù�e se konat liturgie pøe-
dem posvìcených Darù. | Pøipadne-li však na první tøi dny velkého
pùstu, nekoná se v pøedveèer liturgie pøedem posvìcených Darù, ale
svátek se mù�e pøenést na syropustní nedìli.

~ Není-li pùst, slou�í se velká veèerní: Bla�ený mu�, stichiry na
»Hospodine, k tobì volám« na 8 – všechny pøevzít ze slu�by k pøenesení
ostatkù sv. Václava (první dvì dvakrát). Sláva... Jak je tam uvedeno. Po
„I nyní...“ dogmatik podle hlasu Slávy. | Další èásti: paremije, litijní sti-
chiry a stichiry na stichovnì pøevzít ze slu�by k 28. záøí. | Tropar k pøe-
nesení ostatkù sv. Václava (uveden u slu�by k 28. záøí). »Sláva...« tropar
druhému svatému dne. »I nyní...« a nedìlní závìreèný bohorodièen
podle hlasu Slávy. ~ Je-li pøedveèer nedìle, pak na stichiry »Hospodine
k tobì volám« na 10: nejprve bereme z oktoichu (dle nastupujícího hla-
su) tøi stichiry nedìlní, jednu východní (Anatoliovu). Po tìchto ètyøech
nedìlních stichirách bereme z slu�by k pøesení ostatkù sv. Václava šest
stichir; »Sláva…« ze slu�by pøenesení ostatkù. | Litije sv. Václavu (z 28.
záøí). Stichiry na stichovnì nedìlní, ale »Sláva…« sv. Václavu (z 28.
záøí). | Po Otèenáši tøi tropary; je-li litije, pak: nedìlní, pøenesení ostat-
kù a »Raduj se, Bohorodice Panno…« Není-li litije, pak tropary: nedìl-
ní, pøenesení ostatkù a závìreèný nedìlní bohorodièen dle hlasu nedìl-
ního troparu; | V ostatním je vše podobné, jako pøi slu�bì 28. záøí.

~ V pùstu na liturgii pøedem posvìcených Darù: stichiry na »Hospo-
dine, k tobì volám« na 10; nejdøíve stichiry z triodu (napø. 6) a Václavu
první ètyøi ze slu�by k pøenesení ostatkù; nejsou-li k dispozici všechny
stichiry z triodu, mo�no je nahradit dalšími stichirami sv. Václavu z té-
to slu�by. Vchod. Svìtlo tiché. Prokimeny. Paremije dne a po nich tøi
paremije Václavu (z této slu�by). A dále se pokraèuje v liturgii pøedem
posvìcených Darù jako obvykle.
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Poznámka k typikonu
Znìní typikonální poznámky pro aplikaci stichir k svátku sv. Václava je
z valné èásti pøevzato od autorù slu�by svìtiteli muèedníku Gorazdovi,
stejnì jako jejich návrh zaøazení liturgického uctívání nejvìtších èes-
kých svìtcù v hierarchii církevních svátkù.

Poznámka ke stichirám sv. Václavu
Stichiry zde mají skoro dvojnásobnou délku oproti bì�nì uvádìným sta-
rým stichirám v mineji. Je tomu tak z tìchto dùvodù: 1.) u novì skláda-
ných slu�eb svatým to ani ve svìtì není vzácnost; 2.) narozdíl od dávno
skládaných — dnes ji� klasických — minejních stichir je v posledních
dobách tendencí zachytit ve stichirách �ivot svatého nikoliv jen v na-
rá�kách, ale popisnìjším zpùsobem (vidíme zøetelný posun od lyriènosti
k epiètìjšímu rázu nové hymnografie); 3.) v našich podmínkách, kde se
neslou�í jitøní (resp. všenoèní bdìní), je velká veèerní vlastnì jedinou
slu�bou oslavující památku svìtce hymny speciálnì jemu slo�enými,
a proto je jedinì �ádoucí rozšíøit jejich obsah a protáhnout ponìkud dél-
ku slu�by (pøi pomalém ètení stichir to mù�e prodlou�it dobu slu�by pøi-
bli�nì o pìt a� deset minut); 4.) z misijního hlediska je jistì pøínosné,
kdy� se vìøící skrze recitaci stichir nejen pomodlí, ale i pouèí o �ivotì
našich svìtcù; znalost jejich �ivotù není toti� v našem prostøedí ani zda-
leka samozøejmostí; 5.) takové obsáhlejší stichiry mohou v našich chrá-
mech zaznít jen nìkolikrát do roka, a tak se bude v�dy jednat o jev
výjimeèný, jen� nemù�e na škodu býti.

Zdrojem pro sestavení textù stichir byly autentické historické pra-
meny – tj. svìtecké �ivotopisy zvané jako svatováclavské legendy (1. a 2.
staroslovìnská legenda o svatém Václavu, latinská legenda o sv. Václa-
vu „Crescente fide Christiana“; „Legenda Gumpoldova“; Kristiánova
legenda; prolo�ní legenda o sv. Václavu). Nìkteré souèasné hypotézy
historikù jsou jistì zajímavé a v mnohém podnìtné, leè jako podklad pro
bohoslu�ebné uctívání jsou prioritní autentické historické záznamy.

K objasnìní motivù jednání bratrovraha Boleslava ohlednì transla-
ce ostatkù sv. Václava pøispìl zásadním zpùsobem pravoslavný církevní
historik prot. prof. Pavel Aleš, který objevil umístìní dne 4. 3. 938 ve
východním pohyblivém paschálním kalendáøi na syropustní nedìli, co�
zároveò urèilo døíve sporný rok Václavovy muèednické smrti (r. 935).

Poznámka k 1. paremiji: * = V orig. Chettim, Chittim, Citim –
starovìké jméno pro Kypr (viz napø. Josef Flavius). ** = V orig. Kedár,
Kidar; jedná se o koèovné Araby, saracény, �ijící na poušti (B21 pøeklá-
dá jako: beduíni). Kédar byl druhý syn Izmaele (Gen 25,13), otce Arabù.
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