Triod postní III.
Kvìtná nedìle a strastný týden

Veèerní bohosluby
a svaté liturgie
od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli
a velký strastný týden a po Velký ètvrtek
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Lazarova sobota a Kvìtná nedìle jsou pøechodem
mezi Velkým pùstem a Strastným týdnem.
Triod postní III. plynule navazuje na pøedchozí
brouru Triod postní II. Obsahuje promìnné èásti
nìkterých bohoslueb v daném období liturgického
roku. Jedná se o pokraèování èeského pøekladu výbìru z postního triodu pro veèerní bohosluby a liturgie. Zahrnuje dobu od Lazarovy soboty, pøes
Kvìtnou nedìli, a pak Velký (tzv. Strastný èili Pašiový) týden – a do Velkého ètvrtku.
V dalším viz úvodní poznámku k brouøe Triod
postní II.
Velkopáteèní jitøní a veèerní spolu s velkosobotní
veèerní liturgií jsou zatím ve zvláštní brource.
Pøekladatelská poznámka:
Pøeklad byl poøízen z církevnì-slovanského textu,
místy s pøihlédnutím k øeckému znìní. almy jsou
pøekládány zásadnì dle Septuaginty (tj. kanonického znìní almù, je bylo autorizováno prvokøesanskou církví).
Soubìnì vychází i pøíloha s notací hymnù, které
se mají zpívat, tzv. „notáø“. Pouita notace dle nápìvù Gorazdova sborníku.
Znaèka noty ¯ u textu stichiry, troparu èi jiného hymnu znamená, e se tento text má v kadém
pøípadì zpívat (a v notáøi jsou k tìmto hymnùm
noty).
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Lazarova sobota
Liturgie pøedem posvìcených Darù
Pøedveèer soboty
Veèerní zaèíná obvykle (slouí se liturgie pøedem posvìcených Darù).

10 stichir na „Hospodine, k tobì volám“
Samohlasná stichira dne (8. hlas):

¯

Vykonavše duši prospìšnou Ètyøicátnici, prosíme spatøit svatý týden utrpení tvého, lidumile. Vdy v nìm se proslavila velikost tvá
a nevýslovné zámìry tvé s námi. Jednomyslnì zpívejme: „Pane, sláva tobì.“ (Dvakrát)
Muèedníci Pánì, proste za nás Boha našeho. Vyprošujte duším našim hojnost slitování a oèištìní od mnohých høíchù, o to vás prosíme. (Muèednièen)
Dále stichiry sv. Lazaru (dílo zboného krále Lva Moudrého). (Hlas 6.):

Lazarùv hrob sis pøál vidìti, Pane, jen rozhodl ses dobrovolnì
v hrobì spoèinout. Tázal ses: „Kde jste ho poloili?“ Kdy ses dozvìdìl, co jsi ji pøed tím vìdìl, zavolal jsi na toho, jeho jsi miloval:
„Lazare, pojï ven!“ I uposlechl bezdechý Toho, který mu dech daroval, tebe, Spasitele duší našich. (Dvakrát)

Pane, pøišel jsi k hrobu ètyøi dny mrtvého Lazara a proliv tam slzy,

ètyødenního nebotíka jsi pozdvihl ty, který jsi klasem ivota.
Tvým hlasem tak byla spoutána smrt a rukama uvolnìna pohøební
prostìradla. Tehdy radostí bylo naplnìno mnoství uèedníkù a jednohlasnì ti všichni volali: „Poehnaný jsi, Spasiteli, smiluj se nad
námi!“ (Dvakrát)
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Pane, hlas tvùj je zkázou pro podsvìtné království, vladaøské slovo
tvé pozdvihuje z hrobu i po ètyøech
dnech od smrti, a dalo Lazarovi
spasitelnou promìnu k novému
ivotu. Cokoliv je pro tebe moné,
Vládce všech a Králi – daruj tedy
sluebníkùm svým oèištìní a milost velikou. (Jedenkrát)
Pane, chtìl jsi dát uèedníkùm
svým jistotu svého Vzkøíšení, pøišel jsi tedy ke hrobu Lazarovu,
a zavolav na nìho, podsvìtí jsi vyplenil. Propustil jsi ètyødenního
nebotíka, k tobì volajícího:
„Poehnaný Pane, sláva tobì!“
(Jedenkrát)

Pojal jsi uèedníky své, Pane, a pøišel do Bethanie, abys pozdvihl Lazara. Podle zákona lidské pøirozenosti jsi nad ním slzy ronil, ale jako Bùh jsi toho, jen ètyøi dny
mrtvý leel, opìt postavil, take z hrobu vyšel. Proto voláme k tobì,
Spasiteli: „Poehnaný Pane, sláva tobì!“ (Jedenkrát)
»Sláva…« (Hlas 8.)
Stanul jsi pøed hrobem Lazarovým, Spasiteli náš, a zavolav na

mrtvého, vzkøísil jsi ho, jako by jen spal. Projevem své neporušitelnosti jsi jako rázným gestem vytrhl výhonek porušení hubící Lazara, a tak vyšel na tvé slovo ven z hrobu ten, kdo byl ještì ovázán
pohøebními obinadly. Ty mùeš všechno, vše ti slouí, Lidumile,
vše se ti podèiòuje, Spasiteli náš, sláva tobì!

»I nyní…« (Hlas tý)

¯

Duši prospívající Ètyøicátnici vykonavše, zapìjme: „Buï pozdraveno, mìsto Bethánie, odkud Lazar pocházel; buïte pozdraveny, Marto a Marie, sestry jeho. Nebo zjitra pøichází Kristus, aby svým

Lazarova sobota
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hlasem oivil zemøelého bratra vašeho.“ Kdy Jeho hlas zaslechlo
hoøké a nenasytné podsvìtí, strachem se zachvìlo a tìce sténajíc,
propustilo Lazara zavinutého v plátno pohøební. Zázraky Pána
Jeíše udivily sbor idù, take vítají ho s ratolestmi, vidìt jsou dìti,
jak ho vychvalují, ale staršinové israelští mu závidí. Poehnaný,
jen se béøe ve jménu Pánì, král Israele!
Vchod. Svìtlo tiché.

1. prokimen (alm 123., hlas 6.):

¯

Pomoc naše je ve jménu Hospodinovì, y který uèinil nebe i zemi.
Verš: Kdyby Hospodin s námi nebyl, nech dí nyní Israel, zaiva by
nás zhltli, kdy vzplál hnìv jejich proti nám.

1. paremije
Gen 49,33— 50,26

2. prokimen (alm 124., hlas 4.):

¯

Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión, y nepohnou se na
vìky.
Verš: Nebo neponechá Hospodin ezlo høíšníkù nad údìlem spravedlivých.
(Verš: Dobøe èiò, Hospodine, lidem dobrým a tìm, kteøí jsou srdce
upøímného!)

2. paremije
Pøísloví 31,8—32
A dále se pokraèuje v liturgii pøedem posvìcených Darù jako obvykle.
Velké poveèeøí s trojpísní Ondøeje Krétského
Od tohoto dne se nezpívá pøi bohoslubách ádný muèednièen a bohorodièen ani nic z oktoichu a to a do soboty sv. Tomáše.
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V sobotu dopoledne

Na liturgii sv. Jana Zlatoústého
Blahoslavenství.
Po vchodu tropar svátku:

¯

Abys ještì pøed svým utrpením dal jistotu všeobecného vzkøíšení...
(Viz Kvìtná nedìle.)
»Sláva… I nyní…« Kondak (hlas 2.):

¯

Radost všech, Kristus, Pravda, Svìtlo, ivot a Vzkøíšení svìta, na
zemi ijícím se zjevil ve své dobrotì a maje podobu vzkøíšení, udìluje všem Boí opuštìní.
Místo trojsvaté písnì se zpívá: Kteøíkoli v Krista pokøtìni jste...
Prokimen (hlas 3.):

¯

Hospodin je svìtlo mé i spása, y koho bych se bál?
Verš: Hospodin je ochránce ivota mého, koho bych se dìsil?
Apoštol: id 12,28— 13,8
Alleluja (hlas 5.):

Hospodin kraluje, odìn jest velikolepostí.
Verš: Nebo upevnil vesmír, který se nepohne.
Evangelium: Jan 11,1—45
Ke svatému pøijímání:

Z úst dìtí a kojencù pøipravil sis chválu. Alleluja (tøikrát).
Po liturgii mùeme jíst pokrm s olejem a kaviár.

¯
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Nedìle Kvìtná
(Bohosluby se skládají pouze z triodu; nepouívá se oktoich ani minea.)

Na velké veèerní
V sobotu pøed Kvìtnou nedìlí
alm 103. (104.), Blaený mu atd.

10 stichir na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 6.)
Od Jana Damašského

Dnes shromádila nás blahoda Svatého Ducha, a pøijavše køí
tvùj, rceme: „Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì, hosanna na
výsostech!“ (Dvakrát)
Od Ondøeje Jerusalemského

Ty, jen máš nebe jako svùj trùn a zemi za podnoí nohou svých,

Slovo Boha Otce a Syn Jeho spoluvìèný! Bethanii jsi navštívil a na
oslátko bezhlesé pak usednuv, pokoøil ses dnes. Proto dítka hebrejská, dríce v rukou ratolesti, hlasy svými chválí tebe: „Hosanna na
výsostech, poehnaný je pøicházející král Israele!“ (Dvakrát)
Od Ondøeje Pirra

Pojïme dnes i my, veškerý nový Israel,

který je církví z pohanù, a s prorokem
Zachariášem zapìjme: „Raduj se velmi, dcero Siónská, rozhlašuj to, dcero
Jerusalemská, nebo hle, král tvùj pøijídí k tobì jako mírný a zachránce,
sedì na oslátku, synu jha.“ Oslavuj podobnì jako ony dìti drící v rukách ratolesti a zpívej mu chválu: „Hosanna
na výsostech, poehnaný pøicházející
král Israele!“ (Dvakrát)

Úctyhodné vzkøíšení své jsi pøedobra-
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zil, Blahý, kdy jsi povelem svým zemøelého bezdechého Lazara,
pøítele svého, z hrobu po ètyøech dnech pozdvihl, aè ji zapáchal.
Proto jsi na oslátko usedl, jako bys na voze byl vezen, Spasiteli,
k podobenství své vlády nad národy. Proto ti milovaný Israel pøináší chválu ústy kojencù a dìtí, prostých jakékoliv špatnosti. Hledíme
na tebe, Kriste, jak šestého dne pøed Paschou vstupuješ do svatého
Mìsta. (Dvakrát)

Šest dní pøed Paschou pøišel Jeíš do Bethanie i pøistoupili k nìmu
uèedníci jeho se slovy: „Pane, kde si pøeješ, abychom ti pøipravili
paschální hostinu?“ On pak poslal je: „Vypravte se do té èásti mìsta,
která je pøed vámi, a potkáte èlovìka nesoucího dbán vody. Jdìte
za ním a pánu domu øeknìte: Uèitel vzkazuje, e u tebe bude konat
Paschu s uèedníky svými.“ (Dvakrát)
»Sláva…«
Znovu 1. stichira: Dnes shromádila nás blahoda...

»I nyní…«
Opìt to samé

¯

Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen dne (Hospodin kraluje...)

Paremije
Ètení z knihy Stvoøení
Povolal pak Jákob synù svých, a øekl: „Sejdìte se, a oznámím vám, co potká vás ve dnech posledních. Shromádìte se a slyšte synové Jákobovi, poslyšte Israele otce svého. Judo, tebe chváliti budou bratøí tvoji; ruka tvá
bude na šíji nepøátel tvých; klanìt se ti budou synové otce tvého. Mladý
lev je Juda! S koøistí, synu mùj, vrátil ses. Schýliv se, leel jako lev a jako
lvice; kdo vzbudí ho? Nebude odjata kníecí berla od Judy, ani zákonodárce od noh jeho, dokud nepøijde Smírce; a k nìmu se shromádí národové.
Uváe k vinnému kmenu oslátko své, a k révoví dobrému oslátko oslice
své. Práti bude ve vínì roucho své a v krvi hroznù kníecí šat. Nad víno
èervenìjších oèí bude mít a zubù nad mléko bìlejších. (Gen 49. kap. 1—12)
Ètení z proroctví Sofoniášova
Tak praví Hospodin: Raduj se velmi, dcero Sionská, hlahol dcero Jerusalemská, vesel se a plesej celým srdcem, dcero Jerusalemská, e odejmul od

Nedìle Kvìtná
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tebe Hospodin nespravedlnosti tvé, vysvobodil tì
z rukou nepøátel tvojich. Král Israelský, Hospodin
jest uprostøed tebe, proto neuzøíš více zlého. V ten
den dí Hospodin Jerusalemu: „Neboj se, Sione!
Nech neumdlévají ruce tvé. Hospodin, Bùh tvùj
uprostøed tebe, mocný zachrání tì, dovede tì k radosti, obnoví tì z lásky své, budeš mu k radosti
a staneš se chloubou jeho, bude to jako slavnost
sváteèní.“ Shromádím tvé poraené, bìda tomu,
kdo tì bude ostouzet. Hle, co v onen èas uèiním
s tebou a kvùli tobì. Praví Hospodin: „Ujmu se utiskované, pøijmu
zavrenou, zpùsobím jim chválu a jméno jejich rozšíøím po celé zemi.“
(Sof 3. kap. 14—19)

Ètení z proroctví Zachariášova
Tak praví Hospodin: Raduj se velice, dcerko Sionská, hlahol, dcerko Jerusalemská. Hle, král tvùj pøijídí k tobì jako spravedlivý a zachránce,
mírný a sedící na oslu ujaømeném, toti na oslátku mladém. Nebo odstraní vozy z Efraima a konì z Jerusalema, a vymýcena budou luèištì váleèná; nadto rozhlásí pokoj národùm, a panování jeho od moøe a k moøi,
a od øeky a do konèin zemì. Pro krev smlouvy své vypustil jsem vìznì tvé
z jámy bezvodé. Navrate se do pevnosti, ó vìzòové, jim vzchází nadìje.
Za jediný den vyhnanství tvého dvojnásob nahradím tobì, kdy sobì napnu Judu jako luèištì, Efraima pouiji jako støelu, a pozdvihnu syny tvé,
ó Sione, proti synùm tvým, ó Javane, a nastrojím tì jako meè udatného bojovníka. Nebo Hospodin se na nich ukáe, a vyšlehne jako blesk støela
jeho. Hospodin Bùh Vševládce, pravím, na troubu troubiti bude, a vyjde
v hluku hrozby své. Hospodin Vševládce chrániti bude lidu svého.
(Zach 9. kap. 9—15)

Na litiji
Stichiry samohlasné hlasu 1.

Nejsvìtìjší Duch, jen apoštoly nauèil hovoøit podivuhodnými cizí-

mi jazyky, povelel dìtem, které ještì neokusily ádnou špatnost,
aby volaly: „Hosanna na výsostech, poehnaný pøicházející Král
Israele!“

Spolubezpoèáteèný a spolu s Otcem vdycky jsoucí Syn a Slovo Otcovo na oslátku nìmém sedí, aby pøijel dnes do mìsta Jerusalema.
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Toho, na nìho cherubíni ze strachu nemohou pohlédnout, chválí
dìti a s palmovými ratolestmi a tajuplnou oslavu mu prozpìvují:
„Hosanna na výsostech, hosanna synu Davidovu, pøicházejícímu,
aby zachránil od klamu veškerý rod náš.“

Šest dní pøed paschou, rozlehl se hlas tvùj, Pane, v hlubinách podsvìtí, a jím jsi Lazara po ètyøech dnech od smrti pozdvihl. Dìti pak
hebrejské ti provolávají: „Hosanna! Boe náš, sláva tobì!“
(Hlas 2.)

Vstoupil jsi, Pane, do svatého Mìsta, sedì na oslátku. Spìcháš do-

stavit se na muèení, abys naplnil Zákon i proroky. Dìti však hebrejské pøedzvìstují tvé vítìzné vzkøíšení, kdy tì vítají s palmovými
ratolestmi, volajíce: „Poehnaný jsi, Spasiteli, smiluj se nad námi!“

Sláva tobì, Kriste, jen na výsostech trùníš, avšak nyní tì oèekává
posvátný køí tvùj. Proto se raduje dcera Siónská, radují se národy
zemì, dìti tøímají ratolesti, uèedníci ti na cestu roucha svá rozkládají, a celý svìt se nauèil zpívati tobì: „Poehnaný jsi, Spasiteli,
smiluj se nad námi!“
»Sláva… I nyní…« (Hlas 3.)
Šestého dne pøed zaèátkem Paschy pøišel Jeíš do Bethanie, aby

povolal z hrobu ètyøi dny mrtvého Lazara a pøedzvìstoval tím
vzkøíšení. eny Marta a Marie, sestry Lazarovy, kdy se s Ním setkaly, zvolaly: „Pane, kdybys byl zde, neumøel by bratr náš!“ On jim
na to pravil: „Neøíkal jsem vám snad – kdo ve mnì vìøí, i kdyby
umøel, iv bude? Ukate mi, kde jste ho poloili!“ A pak zavolal na
nìho Uèinitel všeho: „Lazare, pojï ven!“
Poté obvyklé modlitby litije v pøedsíni

Na stichovnì
Stichiry samohlasné hlasu 8.

Raduj se a vesel, mìsto Sióne, ozdob se a raduj, Církvi Boí, nebo

hle, Král tvùj spravedlivý pøichází, sedì na oslátku, dìtmi oslavovaný zpìvem: „Hosanna na výsostech; poehnaný jsi, jen jsi neskonale slitovný; smiluj se nad námi!“

Nedìle Kvìtná
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Verš: Z úst dìtí a kojencù pøipravil sis chválu. ( 8,3)

Dnes pøichází Spasitel do mìsta Jerusalema, aby naplnil, co je psá-

no, a všichni vzali do rukou ratolesti palmové a roucha pøed ním
rozprostírali, vìdouce, e toto je Bùh náš, jeho cherubíni opìvují
neustále: „Hosanna na výsostech; poehnaný jsi, jen jsi neskonale
slitovný; smiluj se nad námi!“

Verš: Hospodine, Pane náš! Jak podivuhodné je jméno tvé po celé zemi!
( 8,2)

Cherubíny nesený a serafíny opìvovaný, blahoslavený Pane, vsedl
jsi na oslátko jako syn Davidùv. Dìti opìvují tebe, jak se Boha slavit
náleí, ale idé se zloèinnì rouhají. Osedlal sis oslátko, na nì ještì
nikdo nevsedl, a pøedobrazil tím, e bezuzdní pohané se z nevìøících promìní na vìøící. Sláva tobì, Kriste, jediný milostivý a lidumilný!
»Sláva…« (Hlas 5.)
Dnes shromádila nás blahoda... (Tj. první stichira na »Hospodine, k tobì
volám«)

»I nyní…«
Opìt to samé.
Nyní propouštíš... atd. Tropary po Otèenáši dva:

¯

Abys ještì pøed svým utrpením dal jistotu všeobecného vzkøíšení,
v z mrtvých pozdvihl jsi Lazara, Kriste Boe.
Proto i my jako ony dìti, nesouce znamení vítìzství, v k tobì, Vítìzi
nad smrtí, voláme:
„Hosanna na výsostech, v poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì.“
(Hlas 1.; dvakrát)

Køtem spolupohøbeni s tebou, Kriste, Boe náš, v tvým vzkøíšením uèinìni jsme hodnými ivota vìèného.
Voláme se zpìvem: „Hosanna na výsostech, v poehnaný, jen se
béøe ve jménu Pánì.“ (Hlas 4.; jedenkrát)
(Modlitba k poehnání pìti chlebù)
Budi jméno Hospodinovo...
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Na liturgii sv. Jana Zlatoústého
Antifona 1. (alm 114.)

¯

Zamiloval jsem si Hospodina, protoe vyslyšel hlas modlitby mojí.
Pøípìv: Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!
On toti pøiklonil ucho své ke mnì. Proto po všechny dny své budu
vzývati jeho.
Pøípìv: Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!
Zachvátily mne bolesti smrti, muka pekelná pøišla na mne.
Pøípìv: Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!
Souení a trápení mne potkalo, leè jméno Hospodinovo vzýval jsem.
»Sláva…« »I nyní…«
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi nás!
Antifona 2. (alm 115.)

¯

Vìøil jsem, a proto jsem pravil: „Hluboko jsem klesl.“
Pøípìv: Synu Boí, sedìvší na oslátku, spasi nás, zpívající tobì:
Alleluja.
Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
Pøípìv: Synu Boí, sedìvší na oslátku, spasi nás, zpívající tobì:
Alleluja.
Kalich spasení vezmu a jméno Hospodinovo vzývati budu.
Pøípìv: Synu Boí, sedìvší na oslátku, spasi nás…

Nedìle Kvìtná
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Sliby své Hospodinu splním pøed veškerým lidem jeho.
Pøípìv: Synu Boí, sedìvší na oslátku, spasi nás, zpívající…
»Sláva… I nyní…«
Jednorozený Synu…
Antifona 3. (alm 117.)

¯

Oslavujte Hospodina, nebo On jest dobrý, a na vìky milosrdenství
jeho.
Tropar: Abys ještì pøed svým utrpením dal jistotu všeobecného
vzkøíšení...
A to vyznává dùm Israele, nebo On jest dobrý, a na vìky milosrdenství jeho.
Tropar: Abys ještì pøed svým utrpením dal jistotu všeobecného
vzkøíšení...
A to vyznává dùm Áronùv, nebo On jest dobrý, a na vìky milosrdenství jeho.
Tropar: Abys ještì pøed svým utrpením dal jistotu všeobecného
vzkøíšení...
A to vyznají všichni, kdo se bojí Hospodina, nebo On jest dobrý,
a na vìky milosrdenství jeho.
Tropar: Abys ještì pøed svým utrpením dal jistotu všeobecného...
Vchod:

Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì! ehnáme vám z domu Hospodinova. Bùh jest Hospodin a zjevil se nám.
Tropary (hlas 1.)

¯

Abys ještì pøed svým utrpením dal jistotu všeobecného vzkøíšení,
v z mrtvých pozdvihl jsi Lazara, Kriste Boe.
Proto i my jako ony dìti, nesouce znamení vítìzství, v k tobì, Vítìzi
nad smrtí, voláme:
„Hosanna na výsostech, v poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì.“

»Sláva…« (Hlas 4.)

¯

Køtem spolupohøbeni s tebou, Kriste, Boe náš, v tvým vzkøíšením uèinìni jsme hodnými ivota vìèného.
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Voláme se zpìvem: „Hosanna na výsostech, v poehnaný, jen se
béøe ve jménu Pánì.“

»I nyní…«

(Kondak, 6. hlas — stichirový)

¯

Kriste Boe, jen spoèíváš v na nebesích na trùnì
a zároveò sedíš na oslátku v tady na zemi.
Pøijímáš souèasnì chvalozpìv andìlù v i opìvování dìtí volajících:
Poehnaný, jen pøichází, v aby povolal Adama.
Trojsvatá píseò
Prokimen (hlas 4.) ( 117,26; 27; 1):

¯

Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì! y Bùh jest Hospodin a zjevil
se nám.
Verš: Oslavujte Hospodina, nebo On jest dobrý, a na vìky milosrdenství jeho.
Apoštol: Filipským 4,4—9
Alleluja (hlas 1.) ( 97,1 a 3):
Zpívejte Hospodinu píseò novou, nebo podivuhodné vìci uèinil Hospodin!
Všechny konèiny zemì uvidìly spásu Boha našeho!
Evangelium: Jan 12,1—18
Pokraèuje liturgie sv. Jana Zlatoústého.
Místo »Jest vpravdì dùstojno«:

¯

Bùh jest Hospodin a zjevil se nám, konejte svátek a s veselím pøijï-

te; velebme Krista s ratolestmi a kvìty, pìjíce: „Poehnaný, jen se
k nám béøe, Vládce náš a Spasitel.“
Ke svatému pøijímání:

Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì! Bùh jest Hospodin a zjevil
se nám. Alleluja. (Tøikrát)
Po zaambonové modlitbì svìcení ratolestí
Vìøící zpívají tropar: „Abys ještì pøed svým utrpením…“ Knìz pøistupuje
ke stolku s ratolestmi, bìhem zpívání troparu okuøuje a pak ète modlitbu
a kropí ratolesti svìcenou vodou. Na to se pokraèuje v liturgii: „Budi jméno
Hospodinovo…“

Nedìle Kvìtná
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Lépe je však svìtit ratolesti pøed zaèátkem liturgie (na jitøní), aby je mohli
vìøící i duchovní dret v prùbìhu liturgie v rukou. (Mohou je pak pozdvihovat pøi malém vchodu, pøi ètení evangelia, pøi velkém vchodu a hlavnì vdy,
kdy se zpívá: „Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì…“)

Na skonání nedìle Kvìtné
Veèerní velkopostní
6 stichir na „Hospodine, k tobì volám“
(Na 8. hlas, samohlasné tøi, kadá se opakuje)

Raduj se a vesel, mìsto Sióne, ozdob se a raduj, Církvi Boí, nebo
hle, Král tvùj spravedlivý pøichází, sedì na oslátku, dìtmi oslavovaný zpìvem: „Hosanna na výsostech; poehnaný jsi, jen jsi neskonale slitovný; smiluj se nad námi!“ (Dvakrát)
Dnes pøichází Spasitel do mìsta Jerusalema, aby naplnil, co je psá-

no, a všichni vzali do rukou ratolesti palmové a roucha pøed ním
rozprostírali, vìdouce, e toto je Bùh náš, jeho cherubíni opìvují
neustále: „Hosanna na výsostech; poehnaný jsi, jen jsi neskonale
slitovný; smiluj se nad námi!“ (Dvakrát)

Cherubíny nesený a serafíny opìvovaný, blahoslavený Pane, vsedl

jsi na oslátko jako syn Davidùv. Dìti opìvují tebe, jak se Boha slavit
náleí, ale idé se zloèinnì rouhají. Osedlal sis oslátko, na nì ještì
nikdo nevsedl, a pøedobrazil tím, e bezuzdní pohané se z nevìøících promìní na vìøící. Sláva tobì, Kriste, jediný milostivý a lidumilný! (Dvakrát)

»Sláva…«
Raduj se a vesel se, mìsto Sione...

»I nyní…«

¯

Cherubíny nesený a serafíny opìvovaný...
Vchod s evangeliem. Prokimen obvyklý – toho dne.

Stichiry na stichovnì (samohlasné hlasu 2.)

Od slavení svátku s vìtvemi a ratolestmi pøecházíme ke svìcení
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svátku uctívaného utrpení Kristova. Shromádìme se, vìrní, kolem spasitelného tajemství, spatøíme toti Krista, dobrovolnì trpícího muka. Náleité chvalozpìvy mu zapìjme, s dojetím volejme:
„Prameni milosrdenství, pøístave spásy, Pane, sláva tobì!“
Verš: Zapìjme Hospodinu píseò novou, nebo podivuhodné vìci uèinil Hospodin. ( 97,1)
Hlas 3.:

Hrozné je upadnout v ruce Boha ivého, nebo On jest soudcem
i myšlenek chovaných v srdci. Nikdo nepøistupuj bez víry neposkvrnìné, leè v mírnosti a bázni pøicházejme ke Kristu, abychom milost
pøijali a blahoda nalezli k pomoci ve správný èas.
Verš: Všechny konèiny zemì spatøily spásu Boha našeho. ( 97,3)
Hlas 7.:

Synagogo lstivá a smilná, vùèi svému vlastnímu èlovìku ses zachovala nevìrnì. K èemu je ti plnìní Boího Zákona, který teï u není
tvým dìdictvím? Jak mùeš chválit Otce, kdy jsi zavrhla jeho
Syna? Proroky, kteøí zvìstovali Syna, jsi odmítla! Tvé vlastní dìti
tì zahanbily, protoe volaly: „Hosanna Synu Davidovu, poehnaný,
jen se béøe ve jménu Pánì!“
»Sláva…« (hlas 2.):
Od slavení svátku s vìtvemi a ratolestmi...

»I nyní…« (hlas 3.):
Hrozné je upadnout v ruce...
Dále: Nyní propouštíš... A dále dle øádu velkopostní veèerní
Propuštìní: Pán, jen právì pøichází, aby dobrovolnì trpìl pro naši spásu,
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých slavných
a všechvalných apoštolù, svatých a spravedlivých bohorodièù Jáchyma
i Anny a všech svatých, nech smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý
a lidumil.
Stejné propuštìní se øíká v pondìlí, úterý i støedu.
Malé poveèeøí (s trojpísní sv. Ondøeje Krétského)
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Svaté Velké pondìlí
Liturgie pøedem posvìcených Darù
Veèer na skonání dne
Po úvodním almu 103. a velké ektenii následuje obvyklé: „K Hospodinu
v souení svém jsem volal…“ (118. kathisma)

10 stichir na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 1.)

¯

Jda k dobrovolnému utrpení, pravil Pán cestou apoštolùm: „Hle,
vstupujeme do Jerusalema, a vydán bude Syn èlovìka, jako psáno
jest o nìm.“ Pojïme tedy i my a s oèištìnou myslí pøipojme se
k nìmu, abychom se spoluukøiovali s ním; pro nìho umrtvìme své
svìtské rozkoše, abychom s ním oili a uslyšeli ho, a bude volati:
„Nekráèím ji do pozemského Jerusalema, abych trpìl, ale vystupuji k Otci svému i Otci vašemu, k Bohu svému i Bohu vašemu
a pozdvihnu vás s sebou do nadpozemského Jerusalema, do
království nebeského. (Dvakrát)
Hlas 5.:

Dobrali jsme se, vìrní, ke spásonosnému utrpení Krista Boha,

oslavme Jeho nevýslovnou trpìlivost. Aby v milosrdenství svém
spolupovznesl i nás, umrtvené høíchem, jako blahý a lidumil.
(Dvakrát)

Pane, jen kráèíš vstøíc utrpení, upevòuješ své uèedníky a pravíš
jim pøi rozhovoru v soukromí: „Proè stále nechápete, co jsem døíve
pravil vám? Není moné, aby byl prorok zabit mimo Jerusalem.
Nyní pøichází èas, o nìm jsem vám øekl; nebo hle, zrazen budu,
na posmìch vydán v ruce høíšníkù, kteøí mì na køí pøibijí a po-
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høbít dají; k neèistým budu jako mrtvý pøipoèten. Neztrácejte však
nadìji; tøetího dne vstanu k radosti vìrných a k ivotu vìènému.“
(Dvakrát)

Pane, nevýslovné tajemství tvých zámìrù nepostihla matka synù

Zebedeových, kdy prosila tebe, abys daroval jejím synùm poctu doèasného království. Místo toho slíbil jsi pøátelùm svým píti kalich
smrti. Kalich však tento jsi sám jako prvý pil, prohlásiv jej pøed tím
za oèištìní od høíchù našich. Proto ti zpíváme: „Spáso duší našich,
sláva tobì!“ (Dvakrát)

Nauèil jsi nás dokonalému zpùsobu smýšlení, Pane, kdy jsi uloil

uèedníkùm, aby se nepøipodobòovali pohanùm v jejich touze vládnout nad menšími. Ty jsi však uèil: „Ne tak a je mezi vámi, uèedníky mými, nebo i já jsem pøišel, abych se dobrovolnì poníil. První
mezi vámi, a je sluhou všech, vùdce pak a je jako vedený, nejctìnìjší jako poslední. Vdy pøišel jsem, abych poslouil zchudlému
Adamu a duši svou dal jako vykupné za mnohé, kteøí mi pìjí: Sláva
tobì!“ (Dvakrát)
Hlas 8.:

Uleknìme se kletby, kvùli ní uschl neplodný fíkovník, bratøí, pøinesme náleité plody pokání Kristu, který nám udìluje milost
velikou.
»Sláva…« »I nyní…« (Hlas tý)

¯

Druhou Evu, Egypanku získal sobì ïábel; teï se had snail jejími
lichotkami svésti Josefa. Josef však, zanechav odìv svùj, utekl pøed
høíchem a nestydìl se za svou nahotu jako první èlovìk pøed svým
prohøešením. Na jeho pøímluvy, Kriste, smiluj se nad námi.
Poté vchod s evangeliem. Svìtlo tiché.

1. prokimen (alm 127,5 a 1; hlas 6.):

¯

Poehná ti Hospodin ze Siónu y a budeš vidìt blaha Jerusalema.
Verš: Blahoslaven kadý, kdo se bojí Hospodina a chodí po cestách
jeho.

Svaté Velké pondìlí
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1. paremije
Exod 1,1—20

2. prokimen (alm 128,8 a 1, hlas 6.):

¯

ehnáme vám y ve jménu Pánì.
Verš: Èasto mne napadali od mladosti mé.

2. paremije
Job 1,1—12
A dále: Nech vznáší se modlitba má jako kadidlo... Pak tøi velké poklony
s modlitbou sv. Efréma. Poté ètení evangelia.
Evangelium: Matouš 24, 3—35
A dále pokraèuje liturgie pøedem posvìcených Darù.
(Stejnì tak se postupuje i o Velkém úterý a na Velkou støedu.)
Není-li liturgie pøedem posvìcených Darù, ale jen veèerní:
6 stichir na „Hospodine, k tobì volám“ (1., 2. a 4. výše uvedené stichiry,
kadou dvakrát), »Sláva…« »I nyní…« 3. stichira. Vchod s evangeliem. Svìtlo tiché. Prokimen, paremije, evangelium atd. Na stichovnì další stichiry
uvedené výše u „Hospodine, k tobì volám“: 5. stichira, stíšek: K tobì pozdvihuji oèi své..., pak znovu 5. stichiru, stíšek: Smiluj se nad námi, Pane...,
6. stichira, »Sláva…« »I nyní…« Druhou Evu... Poté „Nyní propouštíš...“
a dále jako na velkopostní veèerní; s poklonami. (Podobnì i v úterý a støedu.)
Na trapeze se spokojíme s pokrmy bez oleje (jako v èistém týdnu).
Velké poveèeøí s trojpísní Ondøeje Krétského
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Svaté Velké úterý
Liturgie pøedem posvìcených Darù
Veèer na skonání dne
Zaèátek jako obvykle, alm 103., svìtelné modlitby apod.

10 stichir na „Hospodine, k tobì volám“ (samohlasné)
Hlas 1.:

¯

Jak vejdu já nehodný do záøe, v ní pøebývají svatí tví? Odváím se
snad vstoupit k nim do hodovní sínì? Vdy mne usvìdèí mùj odìv,
jeliko není svatební; budu pak od andìlù svázán a vyvrhnut! Oèisti, Pane, poskvrnu duše mé a spasi mne, nebo jsi Lidumil.
(Dvakrát)
Hlas 2.:

Usnul jsem kvùli lenosti duše své, neopatroval jsem hoøící lampu

získáváním ctností, Kriste, enichu, pannám bláznivým stal jsem
se podoben a místo práce se jen posmíval a mudroval. Nitro slitování svých neuzavírej pøede mnou, Vládce, ale zburcuj mne z mého
temného spánku. Na nohy mne postav, Milostivý, a s moudrými
pannami uveï mne do svatební sínì své, kde neustále zní jasný hlas
slavících a opìvujících: „Pane, sláva tobì!“ (Dvakrát)
Hlas 4.:

Ó, duše, slyšela jsi, jak byl odsouzen, kdo ukryl høivnu svìøenou,
neskrývej Boí slova, zvìstuj divy Jeho, abys rozmnoivši blahodatné dary, vešla v radost Pána svého. (Dvakrát)
Pojïte, vìrní, horlivì pracujme pro Vládce, nebo sluebníkùm

Svaté Velké úterý
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svým rozdìluje bohatství. Kadý dle svých moností a rozmnoí
høivny blahodati: jeden nech pouívá svou moudrost ke konání
správných èinù a svou slubou a svítí pøed lidmi, aby vidìli skutky
vaše dobré. Druhý vìøící nech zasvìcuje ostatní do tajemství slova
Boího, další zase a rozdává chudým ze svého bohatství. Hle, takto
rozmnoíme dary, je nám byly dány, a jako ti, kdo správnì hospodaøili s blahodatí, budeme uèinìni hodnými radovat se s Vládcem
svým. K tomu nám pomáhej, Kriste Boe, jako lidumil. (Dvakrát)

A pøijdeš ve slávì s andìlskými mocnostmi, Jeíši, a usedneš na
trùnì jako soudce, neodluèuj mne od sebe. Pastýøi dobrý, veï mne
správnou cestou, nebo ty víš, které skutky mne pøivedou na pravici
tvou. Veï mne, abych se nedostal na levici s nemravníky. Ké nebudu zahuben s kozly, høíchem zhrublými, leè pøipoèten budu k ovcím
po pravici tvé. Kriste, spasi mne jako lidumil.
enichu, ve své nádheøe nade všechny lidi krásnìjší, jen nás zveš
k hostinì duchovní do svatební sínì své! Úèastí na utrpení tvém ze
mne svlékni mou ošklivou podobu jako odìv høíchu a pøiodìj mne
šatem slávy. Ozdob mne svou krásou a uèiò záøícím spoluhodovníkem ve svém Království, Pane, jako milosrdný.
»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 7.)

¯

Hle, høivnu svìøuje ti Vládce, duše moje, s bázní pøijmi dar a pøedávej høivnu dál, aby se rozhojnila pro Dárce: rozdávej chudým
a získej tím sobì Pána za pøítele, abys stanula po pravici jeho, a se
slávou se ukáe, a abys uslyšela blaený hlas: „Vejdi, sluebníku,
v radost Pána svého.“ Spasiteli, uèiò mne, zbloudilého, hodným
toho pro velikou milost svou.
Vchod s evangeliem. Svìtlo tiché

1. prokimen (alm 131., hl. 6.):

¯

Povstaò, Hospodine, pøijï na místo spoèinutí svého, y ty i archa
svatosti tvé.
Verš: Pamatuj, Hospodine, na Davida a veškerou jeho mírnost.
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1. paremije
Exod 2,5—10

2. prokimen (alm 132., hl. 4.):

¯

Hle, jaké dobro a jaká útìcha y tam, kde bratøí ijí svornì.
Verš: Jako myro na hlavì, kanoucí a na bradu, bradu Áronovu.

2. paremije
Job 1,13—22
A dále: „Nech vznáší se modlitba má jako kadidlo...“ Pak tøi velké poklony
s modlitbou sv. Efréma. Poté ètení evangelia.
Evangelium: Mat 24,36 — 26,2
A dále pokraèuje liturgie pøedem posvìcených Darù.
Velké poveèeøí s trojpísní Ondøeje Krétského

Svatá Velká støeda
Liturgie pøedem posvìcených Darù
Veèer na skonání dne
Zaèátek jako obvykle, alm 103., svìtelné modlitby apod.
Pøi této liturgii konèí konání velkých poklon.

10 stichir na „Hospodine, k tobì volám“
(samohlasné hlasu 1.)

¯

V tobì, Synu Panny, poznala ena høíšnice Boha, s pláèem se mod-

lila, nebo skutkù hodných pláèe se dopustila; kajícnì prosila: „Rozva má provinìní, jako já jsem rozpustila vlasy své k utøení nohou
tvých, udìl svou lásku té, která tì mnoho miluje. Spravedlivì mnou
pohrdají, leè já spolu s celníky budu hlásati tebe, Dobrodince, Lidumila.“

Svatá Velká støeda
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Velice drahé myro smísila ne-

vìstka se slzami a vylila je na
pøeèisté nohy tvé, je líbala. Ty,
jen jsi ji ihned ospravedlnil,
pro nás muèený Kriste, daruj
i nám odpuštìní a spasi nás.

Zatímco høíšnice pøinášela my-

ro, domlouval jeden z uèedníkù
tu nejzloèinnìjší smlouvu. Na
jedné stranì vidíme radost té,
která nejdraší myro vylévá, na
stranì druhé toho, kdo utíká
prodat Neocenitelného. Tato ena Vládce poznala, onen uèedník se od Vládce odluèuje. Jí se dostává osvobození, kdeto Jidáš se
stává otrokem nepøítele. Hroznou vìcí je nedbalost, zatímco pokání
je veliké. Spasiteli, pro nás muèený, daruj mi takové pokání a spasi nás.

Ach, ta bídnost Jidášova! Kdy hledìl na høíšnici líbající chodidla
Jeíšova, usmyslel si zradit ho lstivì polibkem. Ona rozpletla vlasy
své, ale tento se nechal svázat zuøivostí a místo vonného myra pøinesl páchnoucí zlobu, nebo závist nedokáe ocenit, co je skuteènì
prospìšné. Ach, ta Jidášova bídnost! Zbav od ní, Boe, duše naše!
Hlas 2.:

Høíšnice spìchá koupit nejdraší myro, aby pomazala nohy svého
Dobrodince, a prodávajícímu dí: „Dej mi myro k pomazání Toho,
kdo je Oèištìním ode všech mých høíchù.“
Hlas 6.:

V høíchu se utápìjící ena nalezla tebe jako pøístav spásný. Hledíš

na tu, která myro v slzách rozpouští a volá: „Popatøi na mne ty, který oèekáváš pokání tìch, kdo zhøešili. Zachraò mne z vlnobití høíchu, Vládce, pro velikou milost svou.“

Dnes Kristus pøichází do domu farizeje, kde ena høíšná pøistupuje
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a vrhá se k nohám Jeho, volajíc: „Pohlédni na tu, která tone v høíchu a zoufá nad skutky svými. Ké se neošklivím tvé dobrotì! Daruj
mi prominutí špatností, Pane, a spasi mne.“

Nevìstka prostøela vlasy k tobì, Vládce, kdeto Jidáš rozprostøel
dlanì k zloèincùm. Ta první, aby pøijala opuštìní; ten druhý, aby
vzal støíbròáky. K tobì, který jsi prodán a který osvobozuješ, voláme: „Pane, sláva tobì!“
Pøistupuje ena neøestí páchnoucí a poskvrnìná ke Spasiteli, slzy
však láskyplnì prolévá. K høíšné vášni se pøiznává a lká: „Jak bych
mohla vzhlédnout k tobì, Vládce? Ty jsi však pøišel zachránit nevìstku, mne zahynulou z propasti pozdvihnout. Vdy zemøelého
Lazara jsi po ètyøech dnech z hrobu vzkøísil. Pøijmi mne, bídnou,
a spasi mne.“
Zoufalá ze svého ivota, vìdoma si hrozných mravù svých, myro
pøinášející, pøistoupila k tobì se zvoláním: „Ké nezavrhneš mne,
høíšnici, ty, jen ses z Panny narodil! Ké nepohrdneš mými slzami,
ty, jen jsi radostí andìlù. Leè pøijmi mne, kajícnici, ty, Pane, jen
jsi neodehnal enu cizolonou, ve veliké své milosti.“
»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 8. Vyznaèen hlas 7. stichirový)

¯

Dílo mnišky Kassiany

Ó Pane, ena do mnoství høíchù upadlá v vycítila Boství tvé ¶
a vzavši na sebe slubu myronosice, v s pláèem tobì myro pøed pohøbením pøináší. ¶
„Bìda mnì,“ pravila, v „nebo noc jest pro mne rozehnutím ¶
smilné vášnì nezkrotné, v a milování høíchu je temnotou bezlunnou! ¶
Pøijmi prameny slzí mých, v ty, jen z temných mraèen napájíš
vodstva moøská. ¶
K vzdechùm srdce mého skloò se ty, v jen sklonil jsi nebesa svým
nevýslovným sebevydáním, ¶
abych zlíbala pøeèisté nohy tvé v a otøela je pak vlasy svými; ¶
ty nohy, jejich kroèeje v pramatka Eva zaslechla ¶
za onoho èasu o poledni v ráji v a v hrùze pøed tebou se ukryla. ¶
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Mnoství høíchù mých a hlubiny soudù tvých kdo vypoví, v zachránce duší, Spasiteli mùj? ¶
Nezavrhuj sluebnici svou, v nebo u tebe jest milost nezmìrná!“
Vchod s evangeliem. Svìtlo tiché.

1. prokimen (alm 135,26 a 2; hlas 4.):

¯

Oslavujte Boha nebeského, y nebo na vìky trvá milost jeho.
Verš: Oslavujte Boha bohù, nebo na vìky trvá milost jeho.

1. paremije
Exod 2,11—22

2. prokimen (alm 137,8 a 1; hlas 4.):

¯

Hospodine, milost tvá trvá na vìky, y nepøehlíej díla rukou svých.
Verš: Oslavovati bude tebe, Hospodine, z celé srdce svého a pøed andìly zapìji tobì.

2. paremije
Job 2,1—10
Dále: „Nech vznáší se modlitba má jako kadidlo…“ Pak tøi velké poklony
s modlitbou sv. Efréma. Poté ètení evangelia.
Evangelium: Matouš 26,6—16
A dále pokraèuje liturgie pøedem posvìcených Darù. Po pøenesení svatých
Darù následují tøi zemní poklony. Poté se u velké poklony v chrámu nekonají (a do dne Svaté Trojice; výjimkou jsou však poklony pøed pláštìnicí).
V keliích se však èiní a do Velkého pátku.
Na konci liturgie (po „Budi jméno Hospodinovo…“) se naposled ète modlitba sv. Efréma Syrského – u bez velkých poklon.
Malé poveèeøí s trojpísní Ondøeje Krétského
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Svatý Velký ètvrtek
Liturgie sv. Basila Velkého s veèerní
Veèer na skonání dne
Zaèátek: „Pojïte, pokloòme se…“, svìtelné modlitby a alm 103.

10 stichir na „Hospodine, k tobì volám“
(samohlasné hlasu 2.; kadou dvakrát)

¯

Knìz pøi tom pøevléká odìní, okuøuje chrám a pak koná proskomidii.

Schází se spìšnì rada

idovská, aby Stvoøitele
celého svìta vydala Pilátovi. Ó nespravedliví, ó nevìrní! Nebo toho, jen má
soudit ivé i mrtvé, vedou
na soud, a tomu, jen bolesti uzdravuje, pøipravují
bolest. Hospodine, dlouhoshovívající, jak veliká je
milost tvá! Sláva tobì!
(Dvakrát)

Jidáš zloèinný, jen pøi veèeøi ponoøil ruku do mísy
spolu s tebou, Pane, nyní
vztáhne k pachatelùm nepravosti ruce své, aby pøijal støíbròáky. Ten, jen
i pøi tvém pomazání myrem myslel na to, kolik asi stálo, odvauje se
teï prodati tebe, jeho nelze ádnou cenou ohodnotit. Nohu nastavil, abys mu ji omyl, a pak lstivì políbí tebe, Vládce, jeho zradil nespravedlivcùm. Ze sboru apoštolù byv vyvren, tøicet støíbrných
nakonec odhodil a nespatøil tvoje Vzkøíšení tøetího dne, pro nì
smiluj se nad námi. (Dvakrát)

Svatý Velký ètvrtek

27

Jidáš zrádce, záludný jsa, lstivým polibkem zrazuje Spasitele,
Pána a Vládce všech, jeho jako otroka prodal idùm. Jako oveèka
na poráku, tak se béøe Beránek Boí, Syn Otce, jediný mnohomilostivý. (Dvakrát)
Jidáš, sluebník i lstivec, uèedník i utrhaè, pøítel i pomlouvaè, tak
se jeví skutky svými. Aè chodil s uèitelem, vymyslel pouze jak ho
zradit. Ten, který ádal, aby myro prodali a neplýtvali jím na pomazání Jeíše, øíkal si sám sobì: „Zradím ho a shrábnu peníze vyplacené za jeho lstivé zajetí.“ Políbením tedy zradil Krista. Jako ovce
na poráku, tak pøichází k usmrcení Kristus, jediný milosrdný a lidumil. (Dvakrát)
Jako beránek prorokovaný Isaiášem pøichází na poráku dobrovolnì, záda nastavuje k bièování, líce vstøíc úderùm, tváø neodvrací od
pohanìní popliváním, odsouzení k hrozné smrti pøijímá. To vše
Bezhøíšný na sebe dobrovolnì bere, aby daroval všem z mrtvých
vzkøíšení. (Dvakrát)
»Sláva…« »I nyní…« (hlas 6.)

¯

Jidáš byl zajisté zplozencem hadího plemene, které na poušti jedlo
manu a reptalo proti iviteli. Nebo kdy ještì sousto mìli ve svých
ústech, pomlouvali Boha ti nevdìèníci. Také tento bezboník, maje
v ústech ještì chléb nebeský, osnoval ji zradu proti Spasiteli.
Ó, nenasytné zpùsoby, nelidská drzosti! ivitele tento zrádce prodává a polibkem svým vydává na smrt Pána. Vpravdì synem onìch
byl tento zloèinec a s nimi obdrel i údìl záhuby. Hospodine, chraò
duše naše takové nelidskosti, nebo jsi jediný nevýslovnì shovívavý.
Vchod s evangeliem. Svìtlo tiché.

Prokimen 1. (hlas 1.) ( 139,2 a 3):

¯

Vzdal ode mne, Hospodine, èlovìka zlého, y vysvoboï mne od mue
nespravedlivého.
Verš: Který myslí v srdci svém na nespravedlnost po celý den.
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Triod postní III.

Paremije první
Ètení z knihy Exodus
Hospodin øekl Mojíšovi: „Jdi k lidu tomuto a dnes i zítra je posvìcuj. A si
vyperou roucha a pøipraví se na tøetí den, nebo tøetího dne Hospodin sestoupí pøed zraky všeho lidu na horu Sinaj. Pøivedeš lid pod horu (aby stanul kolem ní) a øekneš: Varujte se vystoupit na horu, ani se jí nesmíte
èímkoliv dotknout. Kdokoli se hory dotkne, musí zemøít. Nedotkne se jí
ádná ruka. Kdo by neposlechl, bude kamenováním zabit nebo šípem zastøelen. A je to dobytèe nebo èlovìk, nezùstane naivu. Teprve a kdy
utichnou hromy, skonèí troubení rohu a oblak odejde od hory, smìjí na
horu vystoupit.“ Mojíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvìtil je a oni vyprali šaty své. Øekl také lidu: „Pøipravujte se; tyto tøi dny se nevcházejte
k enám.“ Kdy nadešel tøetí den a nastávalo jitro, hømìlo a blýskalo se,
nad horou Sinaj byl hustý oblak a znìlo velice hlasité troubení rohu. Všechen lid, který byl v táboøe, se chvìl strachy. Mojíš vyvedl lid ze stanù
k setkání s Bohem a postavili se pøi úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouøem, protoe Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouø z ní stoupal
jako dým z pece. Veškerý lid se tøásl hrùzou. Troubení rohu sílilo stále
více. Mojíš mluvil a Bùh mu odpovídal hromovým hlasem.
(Exodus 19,10—19)

Prokimen 2. (hlas 7.) ( 58,2 a 3):

¯

Vytrhni mne, Boe, z moci nepøátel mojich, y a od tìch, kteøí povstávají proti mnì, vysvoboï mne.
Verš: Zbav mne tìch, kteøí páchají nepravosti.

Paremije druhá a tøetí
Ètení z knihy Jobovy
Na to odpovìdìl Jóbovi z bouøe a oblaku Hospodin slovy: „Kdo to pøede
mnou zahaluje své nitro, tají myšlenky svého srdce a domnívá se, e pøede
mnou lze nìco skrýt? Nue, opásej si bedra jako mu, budu se tì tázat,
a odpovíš mi. Kde jsi byl, kdy jsem zakládal zemi? Víš-li nìco rozumného
o tom, oznam mi to. Zdali víš, kdo stanovil její rozmìry, kdo nad ní natáhl
mìøící šòùru? Máš snad nìjaké poznání, na èem jsou upevnìny její sloupy,
kdo kladl její úhelný kámen? Kdy stvoøeny byly hvìzdy, chválili mne
mocným hlasem všichni andìlé moji. Zavøel jsem vrata moøi, kdy se valilo z lùna matky své (zemì), z ní pochází. Pøiodìl jsem je mraèny a za plénku mu dal mlhu. Stanovil jsem mu meze, poloil závory kolem nìj
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a uzavøel mu brány, øka: »A sem smíš pøijít, ale ne dál; zde se roztøíští tvé
vlnobití a do tebe se navrátí!« Zdali jsi byl u toho, kdy jsem uchystal jitøní
rozbøesk a urèil jitøence její úkol: aby objala okraje zemì a bezboníci byli
z ní smeteni? Èi jsi snad ty vzal hlínu zemskou a uèinil z ní bytost ivou,
udìlil jí dar øeèi a umístil ji na zemi? Zbavil jsi bezboníky svìtla? A rámì
pyšných zdali jsi rozdrtil? Sestoupil jsi snad a k pramenùm moøe, procházel ses stezkami na dnì propasti? Otevøely se ti s hrùzou brány smrti, lekali se tì vrátní u bran podsvìtí, kdy tì spatøili? Co jsi probádal celou
šíøi zemì podnebeské? Povìz mi tedy, jak je veliká. Kde je zemì, v ní je
obydlí svìtla? Kde pøebývá temnota? Jestlipak mne zavedeš tam, kde jsou
jejich konèiny? Máš ponìtí, jakými kráèejí cestami? To všechno samozøejmì znáš, nebo ji tenkrát (pøi stvoøení) ses narodil a poèet tvých let je nesmírný, e? Zdalipak ses dobral nìkdy a k pokladnicím snìhu a spatøil
skladištì ledu a krupobití? Jsou-li ty ledové kroupy snad pro tvoji potøebu? Nikoliv, tyto zásoby si šetøím pro èasy vzpoury nepøátel, pro den války
a boje!“ Pochopil Job a pravil Hospodinu: „Uznávám, e všechno mùeš
a nic pro tebe není nemoného. Kdo by mohl pøed tebou zahalit své nitro,
zamlèet své myšlenky a domnívat se, e je pøed tebou skryl? Kdo mi oznámí, co jsem nevìdìl; vìci veliké a podivuhodné, jich jsem neznal? Raè mì
vyslyšet, Hospodine, a nech mì promluvit; budu se tì ptát, a pouèíš
mì. Jen z doslechu jsem zatím o tobì slýchal, teï však jsem tì spatøil
vlastním okem.“ (Job 38,1—23; 42,1—5)

Ètení z knihy proroka Isaiáše
Hospodin, Pán dal mi jazyk tìch, kteøí vìdí, abych poznal, kdy se patøí
pronést slovo. Z jitra mne postaví a dává mi uši k slyšení. Pouèení Hospodinovo mi otevírá uši, a já nevzdoruji ani nenamítám. Nastavuji záda ranám a své líce úderùm; neodvracím tváøe své pøed potupou
popliváním. A Hospodin, Hospodin se stal mým pomocníkem, take jsem
nebyl zahanben; On tváø mou uèinil jako by byla z køemene, a vìdìl, e nebudu zahanben, nebo se pøiblíil ten, jen mi zjedná spravedlnost. Kdo
chce vést se mnou spor? Postav se tady naproti mnì! Kdo hodlá pøít se se
mnou na soudu? A ke mnì pøistoupí! Hle, Pán! Hospodin je moje pomoc.
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Kdo by mi mohl zpùsobit nìco zlého? Hle, ti všichni zvetší jako šat, seerou
je moli. Je mezi vámi nìkdo, kdo se bojí Hospodina? A poslouchá hlas
jeho sluebníka! Vy, je chodíte v temnotách a nemáte svìtlo, doufejte ve
jméno Hospodinovo a upevnìte se v Bohu. Hle, vy všichni, rozpalujete se
jako oheò a rozdmycháváte tento plamen! Jen si choïte ve svitu svého
ohnì, v plameni, který jste rozehli! Kvùli mnì se vám to stalo; umøete
v trápení. (Isaiáš 50,4—11)
Pak malá ektenie a trojsvatá píseò (pøechází se z veèerní do liturgie)

Prokimen pøed apoštolem (hl. 7.) ( 2,2 a 1)

¯

Kníata lidu shlukla se proti Hospodinu y a proti Kristu jeho.
Verš: Proè vzbouøily se národy a lidé kuli daremné plány?
Apoštol: 1 Kor 11,23—32
Alleluja (hl. 6.) ( 40, 2 a 6 a 10):

Blahoslavený, kdo má pochopení pro chudáka a ubohého. V den
trápení vysvobodí jej Hospodin.
Verš: Nepøátelé moji pravili o mnì zle: „Kdy u umøe a zanikne jméno jeho?“
Verš: Ten, kdo jedl mùj chléb, pozdvihl proti mnì patu svou.
Evangelium: Matouš: 26,1—20; Jan 13,3—17; Matouš 26,21—39; Lukáš
22,43—45; Matouš 26,40— 27,2
Dále podle øádu liturgie sv. Basila (se zmìnami pro Veliký ètvrtek)
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Místo Cherubínské písnì zpíváme tøikrát (hlas 6.):

¯

Za úèastníka v veèeøe své tajemné,

v Synu Boí, pøijmi mne dnes. v
Nebo nezjevím tajemství nepøátelùm tvým, ¡ ani políbení tobì dám
jako Jidáš, v ale jako onen lotr vyznávám tebe: v „Rozpomeò se na
mne, Pane, v v království svém.“ ¡
Po vchodu ještì jednou pøedešlé a pak:
Alleluja, alelleluja, alleluja.
Místo „Jest vpravdì dùstojno…“ zpíváme irmos (hlas 6.):

¯

Pojïte, vìrní, v s povznesenou

myslí a na vznešeném místì v
poívejme útìchu pohostinství
Vládce v na hostinì nesmrtelnosti. ¡ Vdy nauèeni v jsme tak
byli v slovem z úst Boího Slova, v je velebíme. ¡

Je zvykem, e zpìv zamìòující Cherubikon („Za úèastníka veèeøe své tajemné… Alleluja…“) se zpívá také místo zpìvu ke svatému pøijímání (zpívá
se mnohonásobnì, tak dlouho, dokud se podává svaté pøijímání). Tento
hymnus se dále zpívá místo „A naplnìna jsou ústa naše“.
V tento den by všichni mìli pøistoupit k pøijímání veèeøe Pánì.
Po zaambonové modlitbì bývá umývání nohou (dle bohosluebného postupu; koná se vìtšinou v katedrálních chrámech).
Knìz ukonèuje liturgii propuštìním:
Jen z obzvláštní dobroty nejlepší cestu pokory ukázal, kdy uèedníkùm
nohy umyl a a ke køíi a pohøbení se pro nás sníil, Kristus, pravý Bùh
náš…
Rozdává se antidor. Po liturgii je povoleno víno a olej.
Malé poveèeøí s trojpísní Ondøeje Krétského

Další bohoslubou je velkopáteèní jitøní se ètením dvanácti evangelií.
Nìkde se koná u ve ètvrtek veèer. Kanonický èas pro zaèátek této jitøní bohosluby je velice pozdní veèer na Velký ètvrtek, po 20. hodinì; mìla by konèit po pùlnoci. Tato sluba má být bdìním s Kristem v noci pøed
ukøiováním. Mùe se však slouit i v pátek ráno.
Ve strastném týdnu (podobnì jako v prvním týdnu velkopostním) se nekoná
vzpomínání zesnulých a nekoná se oslavování památek svatých uvádìných
v pevném kalendáøním kruhu (tj. nepouívá se minea; výjimkou je svátek
Zvìstování pøesv. Bohorodice). Celý týden je zasvìcen výhradnì pøipomínce událostí posledního týdne Pána Jeíše pøed Vzkøíšením – pøedevším jeho
poslední veèeøi, utrpení, ukøiování a pohøbení.
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