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Veèerní bohosluba – tøetí èást
Velkopostní veèerní
Tato brourka obsahuje zmìny v postupu veèerní bohosluby pro slubu velkopostní veèerní. Dále je zde pøeklad kajících stichir a stichir
z triodu postního, které jsou pro velkopostní veèerní potøeba. Pøipojeny jsou nyní i stichiry muèedníkùm a zádušní, které jsou potøeba pøi
nìkterých velkopostních bohoslubách.
Tento svazek je koncipován jako doplnìk ke
kníce „Postup veèerní s výbìrem z oktoichu“ – je to její
volnì pøipojená tøetí èást.
První èást „Postupu veèerní s výbìrem z oktoichu“ je
pro slubu podle této brourky nutnì potøeba
kvùli základnímu postupu bohosluby, který
tady není v úplnosti obsaen, jeto zde jsou jen
zmìny pro slubu velkopostní veèerní.
Nejsou-li stichiry svatému dne z mineje
k dispozici, je mono v nouzi èíst pøedchozí tøi
stichiry z triodu kadou dvakrát nebo pøipojit
muèednièny dle hlasu.
Pro slubu velkopostní liturgie pøedem posvìcených Darù je potøeba postup a zpìvník.
Vydáno v kníce nazvané Gregorian.
Pro veèerní bohosluby v dobì velkopostní
(resp. u od nedìle celníka a farizeje) a v dobì
popaschální (a do svátku všech svatých) je potøeba výbìr z triodu postního (vydaný ve dvou
dílech) a výbìr z tirodu kvìtného (ve dvou dílech).
Stichiry a zmìny pro veèerní bohosluby od
Lazarovy soboty, pøes celý Velký (strastný,
pašiový) týden a po Paschu jsou pøipraveny
zvláš.
Všechny výše uvedené texty jsou v èeském
pøekladu k dispozici v PDF na adrese:
pravoslavi.cz/download
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Velkopostní veèerní
Na veèerní bohoslubì o syropustní nedìli (tj. veèer z nedìle na èisté pondìlí) a stejnì tak i na všech veèerních bohoslubách, které se konají
o všech postních nedìlích (myslí se veèerní na konci nedìlního dne), se
uplatòují níe uvedené zvláštnosti, jimi se velkopostní veèerní odlišuje
od obvyklé veèerní, která se na skonání nedìle slouí mimo velký pùst.
Veèerní zaèíná jako obvykle. Postup je stejný a k almu 140. / 141.:

Hospodine, k tobì volám, vyslyš mne; vyslyš mne, Hospodine. Hospodine, k tobì volám, vyslyš mne; pozoruj hlas modlitby
mé. Kdy vzývám tebe, vyslyš mne, Hospodine. Vznášej se moje
modlitba jako kadidlo pøed tebou. Pozdviení rukou mých, ertva veèerní; vyslyš mne, Hospodine.
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám…“ — na 10:
— ètyøi kající stichiry (dle panujícího hlasu oktoichu) (zde od str. 8)
— tøi stichiry z triodu (zde od str. 12)
— tøi stichiry svatému z mineje (èi v nouzi muèednièny; zde od str. 19)

na 10:

Vyveï ze aláøe duši mou, abych oslavoval jméno tvé.
Èekají spravedliví, e mne odmìníš.

na 8:

Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání
mé.
Ké bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.

na 6:

Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine,
kdo obstojí? U tebe však je oèištìní.
Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše
má tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.

na 4:

Od stráe jitøní a do noci, od stráe jitøní nech doufá Israel
v Hospodina.
Nebo u Hospodina je milost a hojné je u Nìho vysvobození;
On vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.
Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte Ho všichni lidé!
Nebo upevnila se jeho milost nad námi a pravda Hospodinova zùstává na vìky.

„Sláva…“ svatému z mineje, pokud má.
Nemá-li, pak „Sláva… I nyní…“ a bohorodièen (z mineje; nebo jako pøi
veèerní na èistou støedu, viz triod; nebo té GS 464/386).
Vchod s kadidlem a pak „Svìtlo tiché“.
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Velkopostní veèerní
Zpívá se velký prokimen.
O nedìli: syropustní, 2. a 4. velkopostní ( 68,18—19, 30, 33):

Neodvracej tváø od sluebníka svého, nebo se trápím. Rychle
vyslyš mne, y pohlédni na duši mou a vysvoboï ji!
Verš: Brána spasení tvého, Boe, ké se mi otevøe.
Verš: A to uvidí chudí a radovati se budou.
Verš: Hledejte Boha, a iva bude duše vaše.
O nedìli: 1., 3. a 5. velkopostní:

Tìm, kdo se bojí tebe, Hospodine, y dìdictví jsi daroval.
Verš: Ze všech konèin zemì jsem k tobì volal.
Verš: Ukryješ mne pod krovem køídel svých.
Verš: Jméno tvé opìvovati budu na vìky.
Známo budi, e kvùli velkému prokimenu se koná pøi všech tìchto bohoslubách malý vchod (s kadidlem).
Knìz nyní mìní svìtlé bohosluebné roucho za tmavý epitrachil.
Po velkém prokimenu následuje:

Dej, Hospodine, abychom veèer tento | bez høíchu strávili.
Blahosloven jsi, Hospodine, | Boe otcù našich,
a chváleno a velebeno jest jméno tvé | na vìky. Amen.
Budi, Hospodine, milost tvá na nás, |
nebo doufali jsme v tebe.
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Blahosloven jsi, Hospodine, | pouè nás Zákonem svým.
Blahosloven jsi, Vládce, | nauè nás Zákonu svému.
Blahosloven jsi, Svatý, | osvì nás zákony svými.
Hospodine, milost tvá jest na vìky, |
neopovrhuj dílem rukou svých.
Tobì náleí chvála, | tobì náleí píseò,
tobì sláva náleí, | Otci i Synu i Svatému Duchu,
i nyní i vdycky, | a na vìky vìkùv. Amen.
Po „Dej, Hospodine, abychom veèer…“ 3 poklony (tím zaèíná konání poklon po ukonèení nedìle).
Následuje ektenie prosebná.
Po sklánìní hlav jsou na øadì:
Stichiry na stichovnì (jsou uvedeny u jednotlivých postních nedìlí).
(Z triodu; zde od str. 12) Po stichirách:

Nyní propouštíš, Pane, sluebníka svého, podle slova svého
v pokoji, nebo vidìly oèi mé spasení tvé, které jsi pøipravil pøed
oblièejem všech lidí, svìtlo ke zjevení pohanùm, a slávu lidu
svého israelského.
Trisagion a po Otèenáš.
Poté následují tyto tropary:

Bohorodice, Panno, raduj se. Blahodatí obdaøená Maria, Pán
s tebou. Poehnaná ty mezi enami a poehnaný plod ivota
tvého, nebo jsi porodila Spasitele duší našich. (S poklonou)
„Sláva…“

Køtiteli Kristùv, pamatuj na nás všechny, abychom vysvobozeni
byli od nepravostí našich, nebo tobì je dána blahoda pøimlouvat se za nás. (S poklonou)
„I nyní…“

Proste za nás, svatí apoštolé a všichni svatí, abychom zbaveni
byli bìd a souení, nebo ve vás jsme získali vroucí zastánce
u Spasitele. (S poklonou)
Pak:

Pod tvoji milost se utíkáme, Bohorodice Panno. Modlitby nás
utištìných nepøehlíej, ale z bìd vysvoboï nás, jediná èistá
a blahoslovená! (Bez poklony)
Místo ektenie „Smiluj se nad námi, Boe…“ se zpívá:
„Hospodi, pomiluj“ (40×) (mírným a tichým hlasem).
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Velkopostní veèerní

Knìz:

„Sláva… I nyní…“
Tebe nad cherubíny ctìnìjší…
Ve jménu Pánì poehnej, otèe!
Poehnaný jest Kristus Bùh náš (Jsoucí), vdycky,
nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Amen.

Nebeský králi, pravoslavné køesany posilni, víru
upevni, pohany zkro, svìt zklidni, svaté obydlí toto v dobru
ochraòuj. Døíve zesnulé v sídla spravedlivých uveï a nás pøijmi
skrze pokání a vyznání, jako dobrý a lidumil.
Knìz:

modlitba sv. Efréma Syrského se tøemi velkými poklonami

Pane a Vládce ivota mého, chraò mne od ducha lenosti,
sklíèenosti, panovaènosti a prázdnomluvnosti. †
Ducha pak èistoty, pokory, trpìlivosti a lásky udìl mnì,
sluebníku svému. †
Ó Pane a Králi, dej, abych vidìl provinìní má a neodsuzoval
bratra svého, nebo tys blahosloven na vìky vìkùv. Amen. †
Hned na to se zde èiní ještì dvanáct malých poklon, vdy s modlitbou:
„Boe, oèisti mne høíšného (a smiluj se nade mnou).“ Poté následuje ještì jedna modlitba sv. Efréma, tentokrát však s jedinou velkou poklonou na konci (celkem 16 poklon).
(Líbáme svaté a uctívané ikony.)
Knìz:

Sláva tobì, Kriste Boe, nadìje naše, sláva tobì!
Obvyklé propuštìní.
Po stolování se v nedìli veèer koná malé poveèeøí.

Poznámka
Takto se v místní církvi koná veèerní o všech velkopostních nedìlích
(tj. veèer po dni nedìlním). Postup zde pøevzat z našeho typikonu vydaného Pravoslavnou bohosloveckou fakultou v Prešovì. Závìr velkopostní veèerní je v rùzných slovanských tradicích ponìkud odlišný.
Souèasná praxe Ruské církve se liší od námi uvedené jenom tím, e
modlitba sv. Efréma se ète na nedìlní velkopostní veèerní jen jednou,
se tøemi poklonami (bez 12 malých poklon a bez opakování Efrémovy
modlitby se závìreènou poklonou; èili jen 3 poklony nikoliv 16; to
samé platí pro velkopostní všednodenní devátou hodinku).
Na velkopostních veèerních mimo nedìli veèer (a na hodinkách první,
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tøetí a šesté velkopostních všednodenních) je 16 poklon, jako v naší
místní praxi. (V nedìli syropustní je tam ve farních chrámech zvykem
místo propuštìní èíst modlitbu „Vládce mnohomilostivý“ (viz závìr
velkého poveèeøí) nad lidmi, kteøí jsou sklonìni k zemi, a pak si vzájemnì vyprošovat odpuštìní.)
Podle starší ruské tradice (19. století) se v nedìli veèer (pøed pondìlkem) a na veèer pøed polyjelejním svátkem, pøipadne-li na všední den
ètyøicátnice, a podobnì pøed svátkem èi pøedsvátem Zvìstování,
slouí veèerní tak, e po Otèenáši je tropar svátku a pøíslušný bohorodièen, pak vroucí ektenie (èili nikoliv „Hospodi, pomiluj“ 40×); po slovech knìze „Poehnaný jest Kristus Bùh náš…“ a po modlitbì
„Nebeský králi…“ je modlitba sv. Efréma se tøemi poklonami, a pak
hned propuštìní (tj. 3 poklony místo 16). V ostatní všední dny ètyøicátnice (není-li liturgie pøedem posvìcených Darù) byl postup, jak
uvádí náš typikon. V souèasné praxi se však eventualita s vroucí ektenií v nedìli veèer (pøedveèer pondìlí) zøejmì pøíliš nevyskytuje, avšak
dodnes se uívá pøed svátkem Nalezení hlavy Jana Køtitele nebo pøed
svátkem 40ti muèedníkù, padnou-li tyto svátky na všední den ètyøicátnice (zpívá se pak i „Blaený mu“).
Modlitbu „Nebeský králi“ ète podle naší praxe knìz, podle ruské praxe almista. Modlitbu sv. Efréma Syrského ète vdy knìz.
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Kající stichiry podle hlasù
Zpívají se po nedìli veèer na velkopostní veèerní na „Hospodine, k tobì volám“
podle panujícího hlasu. (Jsou to první ètyøi stichiry v poøadí.)

Hlas 1.
Nesmírné je, Spasiteli, moøe mých høíchù, v nìm tonu
svými prohøešky. Vztáhni ke mnì ruku jako k Petrovi, spasi
mne, Boe, a smiluj se nade mnou.
Aè jsem se myšlenkami a zlými skutky odsoudil, daruj
mi, Boe a Spasiteli, touhu po obrácení, abych k tobì volal:
„Spasi mne, blahý Dobrodinèe, a smiluj se nade mnou.“
Jiný svìt tì oèekává, duše má, a soudce se ji chystá, aby
usvìdèil skutky tvé tajné a hrozné. Neulpívej tedy na vezdejším, ale sama pøedstup pøed soudce a zvolej: „Boe, oèisti
a spasi mne!“
Nepohrdej mnou, který jsem opanován høíšnou zahálkou,
Spasiteli mùj, povznes mé myšlení k pokání a uèiò mne dovedným dìlníkem na vinici tvé. Daruj mi odmìnu jako tomu, který
jen poslední hodinu pracoval, a milost velikou.

Hlas 2.
Zhøešil jsem proti tobì, Kriste Spasiteli, jako marnotratný syn. Pøijmi mne kajícího, Otèe, a smiluj se nade mnou, Boe.
Volám k tobì, Kriste Spasiteli, slovy celníka: „Oèisti
mne jako jeho a smiluj se nade mnou, Boe.“
Myslím na hrozné nepatøièné skutky, které jsem spáchal,
ke slitovnosti tvé se utíkám, napodobiv celníka. A té nevìstku
slzami tì skrápìjící a syna marnotratného. Takto padám pøed
tebou, Milostivý, døíve, ne mne odsoudíš, uka slitovnost svou
a smiluj se nade mnou.
Nepravosti mé, pøehlédni, Pane, jen jsi se z Panny narodil, a srdce mé oèisti, uèiniv z nìho chrám Svatého svého Ducha. Nezahánìj mne od tváøe své ty, jeho milostí je hojnost
nesèetná.

Kající stichiry podle hlasù
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Hlas 3.
Veèerní píseò ti pøinášíme, Kriste, s kadidlem a duchovními zpìvy; smiluj se nad námi a spasi duše naše.
Spasi mì, Pane, Boe mùj, nebo ty jsi záchrana všech.
Bouøe vášní mnou zmítá a bøemeno mých høíchù mne potápí.
Podej mi pomocnou ruku a ke svìtlu mne pozdvihni, jako jediný
milosrdný a lidumil.
Rozptýlenou mysl mou soustøeï, Pane, a zledovatìlé srdce mé oèisti. Daruj mi pokání jako Petrovi, vzdechy jako celníkovi a slzy jako nevìstce, abych hlasem velikým volal k tobì:
„Boe, spasi mne, jako jediný milosrdný a lidumil.“
Mnohé zpìvy modliteb jsem konal, leè prodlévání v høíchu jsem neukonèil. Jazykem svaté pìní hlaholil, v duši však
na neslušnosti pomýšlel. Naprav toto rozštìpení, Kriste Boe,
skrze pokání, a spasi mne.

Hlas 4.
Chtìl jsem svými slzami smýt zápis høíchù svých, Pane,
a v dalším svém ivotì se ti pokáním zalíbit, jene nepøítel mne
oklamává a napadá duši mou. Pane, døíve, ne docela zahynu,
spasi mne.
Kdo není zachránìn, kdy v bouøi ivota pøiplouvá k tvému pøístavu, Pane, aneb kdo není vyléèen, kdy se v nemoci utíká k tvému léèení? Uèiniteli veškerenstva a lékaøi nemocných,
Pane, døíve, ne docela zahynu, spasi mne.
Omyj mne slzami mými, Spasiteli, nebo mnohými høíchy jsem se poskvrnil. Vdy padám pøed tebou já, který jsem
zhøešil. Boe, smiluj se nade mnou.
Oveèkou jsem duchovního stádce tvého a k tobì, Pastýøi
dobrému, se utíkám. Vyhledej mne ztraceného, Boe, a smiluj
se nade mnou.
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Hlas 5.
Pane, neustávám høešit; nechápu, e jsem byl uèinìn
hodným tvé lidumilnosti. Pøekonej moji bezradnost, jediný Blahý, a smiluj se nade mnou.
Pane, lekám se sice strašlivosti tvé, zlo však konat nepøestávám. Kdo by se na soudu neobával soudce? A kdo, chtìje se
léèit, hnìvá svého lékaøe, jako já? Dlouhotrpìlivý Pane, buï milostiv k mé nemoci a smiluj se nade mnou.
Mnoství prohøešení mých pøehlédni, Pane, jen jsi se
z Panny narodil. Prosím tebe, všechny høíchy mé oèisti, udìliv
obrácení mysli mé, a smiluj se nade mnou, nebo jsi jediný
lidumil.
Bìda mnì! Komu jsem se pøipodobnil? Neplodnému fíku.
Bojím se, e budu proklet a vyat. Leè nebeský sadaøi, Kriste
Boe, mrazem spálenou duši mou uèiò plodonosnou, jako syna
marnotratného pøijmi mne a smiluj se nade mnou.

Hlas 6.
Kriste, dej, a pøi strašném pøíchodu tvém neuslyšíme:
„Neznám vás!“ Nebo nadìji svou vloili jsme na tebe, Spasiteli.
Tøebae jsme pøikázání tvá kvùli své ledabylosti nezachovávali, pøesto prosíme: „Slituj se nad dušemi našimi.“
Kajícnosti jsem nedosáhl, ba ani slz. Proto se modlím
k tobì, Kriste Boe: „Døíve, ne nastane konec, dej mi obrácení
a lítost, abych vysvobozen byl od muèení.“
Nahého, ádnou ctností neodìného, nachází mne nepøítel. Šíp høíchu vystøeluje, zasahuje a zraòuje mne. Ty však jako
lékaø duší i tìl, Boe, rány duše mé zhoj a smiluj se nade mnou.
Krvácející rány na srdci mém se rozšiøují kvùli mnohým
høíchùm. Vyléè je, Spasiteli, jako lékaø duší i tìl, prosícím udìlující prominutí høíchù. Stále mi dávej kající slzy, Pane, udìl mi
odpuštìní provinìní a smiluj se nade mnou.

Kající stichiry podle hlasù
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Hlas 7.
Jako marnotratný syn jsem za tebou pøišel, slitovný
Boe, pøijmi mne, padajícího pøed tebou, jako jednoho z nádeníkù svých a smiluj se nade mnou, lidumile.
Jako ten, jen upadl mezi lotry a byl tìce zranìn, tak i já
jsem upadl do mnohých høíchù a ranìnou mám duši. Ke komu
se uteèu, já provinilý? Jedinì k tobì, dobrotivému lékaøi duší.
Vylij na mì, Boe, jako hojivý olej velikou milost svou.
Nepodtínej jako neplodný fíkovník mne høíšného, Spasiteli, poseèkej ještì, daruj mi mnoho let a dej, abych napájel
duši svou slzami pokání a nesl plody milostí.
Jsi jako Slunce spravedlnosti, Kriste; osvìcuj srdce tìch,
kteøí opìvují tebe: „Pane, sláva tobì!“

Hlas 8.
Tebe, Krále a Vládce, bez pøestání opìvují andìlé, i já

pøed tebou padám a volám jako celník: „Oèisti mne, Boe,
a smiluj se nade mnou.“
Jsouc nesmrtelná, duše moje, neutápìj se ve vlnách svìtského ivota, ale povznes se nad moøe marnosti a volej ke svému
Dobrodinci: „Boe, oèisti a spasi mì.“
Kdy si v mysli své vybavím mnoství špatností, jich
jsem se dopustil, a v myšlenkách dojdu ke strašnému onomu
výslechu pøed Soudem, zachvátí mne tøes a k tobì, lidumilnému Bohu, se utíkám. Proèe prosím tebe, jediného bezhøíšného:
„Nepøehlédni mne, daruj lítost poníené duši mé, ne pøijde konec, a spasi mne.“
Daruj mi pláè, Boe, jako tenkrát enì høíšnici. A uèiò
mne hodným skropit slzami nohu tvou, která mne vyvedla
z cesty klamu; a jako myro blahovonné ké ti pøinesu ivot èistý,
vznikající z pokání. Ké i já uslyším vytouený hlas tvùj: „Víra
tvá tì zachránila, jdi v pokoji.“
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Z triodu postního

Stichiry pro veèerní z triodu
Na nedìli syropustní veèer
Z triodu, dílo Josefovo
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 2.)

Vstupujíce na posvátné kolbištì svìdomitého pùstu,
sname se všichni zdrenlivostí zkrotit tìla svá. S modlitbou
a slzami hledejme Pána, který nás spasil. Nadobro zapomeòme
všechno, co jsme si vzájemnì uèinili špatného, a zapìjme:
„Zhøešili jsme pøed tebou, Kriste Králi, zachraò nás jako kdysi
Ninivetské a pøijmi nás za úèastníky nebeského království, Milosrdný.“
Zoufám nad sebou, kdy myslím na skutky své, Pane, hoden jsem veškerého muèení. Hle, opovrhoval jsem úctyhodnými
pøikázáními tvými, Spasiteli, a promrhal ivot zhýrale. Proto
se modlím, abys mne potoky mých kajících slz oèistil, pùstem
a modlitbou osvítil, jako jediný Milostivý, a neošklivil si mne,
Dobrodinèe všech nejdobrotivìjší.
Další Josefovy stichiry (hlas tý)

Postní dobu svìtle zapoènìme, askezi duchovní se
podrobme, oèisme duše své, oèisme tìla, posme se nejen v jídle, ale i od kadé vášnì, ctnostmi pùsobíce rozkoš duchu. V nich
se zdokonalujme láskou, abychom všichni uèinìni byli hodnými
spatøit s duchovní radostí nejctihodnìjší utrpení Krista Boha
a záøivou Paschu.
Dále 3 stichiry svatému z mineje.
Stichiry na stichovnì

Vysvitla blahoda tvá, Pane; záøí, aby osvítila duše naše.
Hle, nyní je správný èas; hle, doba pokání. Odlome tedy skutky temnoty a oblecme se ve zbroj svìtla. Abychom pøeplavíce
hlubinu pùstu velikou, dostihli vzkøíšení Krista Pána a Spasitele našeho Jeíše, který tøetího dne z mrtvých vstal, nebo On
zachraòuje duše naše.

1. nedìle velkopostní veèer
Stíšek:
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K tobì pozvedám oèi své, jen v nebesích pøebýváš. Tak jako oèi
sluebníkù na ruce svých pánù, jako oèi sluebnice na ruce své
paní, tak i naše oèi hledí k Hospodinu Bohu našemu, dokud se
nad námi neslituje.
(Opakuje se pøedešlá stichira.)

Stíšek:

Smiluj se nad námi Pane, smiluj se nad námi, nebo jsme pøíliš
potupou nasyceni, naše duše je u dosyta naplnìna posmìšky
sebejistých a poníením od pyšných.

Jen jsi oslavován v památkách svatých svých, Kriste
Boe, uprošen jimi, sešli nám milost velikou. (Muèednièen)
Sláva… (Z mineje, je-li. Pokud nikoliv, tedy: Sláva… I nyní…)

Andìlské øády tì oslavují, Matko Boí, nebo jsi porodila

Boha spoluvìèného s Otcem a Duchem, Pøeèistá. Bez vášnì jsi
poèala Toho, jen ustanovil øády andìlské. Jeho pros, aby od
zhouby zachránil a osvítil duše pravoslavných, kteøí opìvují
tebe, Nejèistší.

1. nedìle velkopostní veèer
Z triodu, dílo Josefovo
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 4.)

Udìl mi lítost a vzdal ode mne veškerou špatnost. Daruj
úplnou nápravu mnì, který jsem ponoøen do tìlesných vášní
a vzdálen jsem od tebe, Boe, Králi králù, vdy nemám nikde
v nikom jinou nadìji. Zachraò mne zhýralého pro velikou dobrotu svou, Jeíši nejmocnìjší, Spasiteli duší našich.
Mojíš podivuhodný, postem se oèistiv, spatøil Toho,
jeho touil uvidìt. Vynasna se, poníená duše má, aby ses mu
pøipodobnila. Horlivì se v postních dnech oèisuj od špatností,
abys uzøela Boha Jsoucího, dobrého a lidumilného, jen ti daruje odpuštìní, èistotu a vysvobození.
Dílo Theodorovo (hlas 6.)

Druhý týden postní skvostnì zaènìme, bratøi, den po dni
zdokonalujíce dvì veliké ctnosti, je nám poslouí jako dvì kola
ohnivého vozu Eliáše Tesbitského. Mysl povznesme bezvášnivostí. Tìlo vyzbrojme èistotou. Na takovém voze jedouce, zvítìzíme nad nepøáteli.
Dále 3 stichiry svatému z mineje.
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Stichiry pro veèerní z triodu

Stichiry na stichovnì (hlas 8.)

Pojïme, oèistíme se udìlováním almuny a slitovností

nad ubohými. Nevytrubujme to, neukazujme své milosrdenství. Nech levice neví, co èiní pravice. Nech ctibanost naše
nezmaøí ovoce almuny. Leè k Tomu, kdo vidí, co je skryté, zvolejme: „Otèe, promiò prohøešení naše jako lidumil.“
Opakuje se ještì jednou.

Muèedníci Pánì, kadé místo posvìcujete a všelikou nemoc léèíte. Modlíme se k vám: „I nyní proste, aby od nástrah nepøítele vysvobozeny byly duše naše.“ (Muèednièen)
Sláva… I nyní… (Bohorodièen)

Nebešané opìvují tebe, Matko radostí obdaøená, sòatku
nepoznavší. I my slávu vzdáváme nevyzpytatelnému rození
tvému. Bohorodice, pros, aby spaseny byly duše naše.

2. nedìle velkopostní veèer
Z triodu, dílo Josefovo
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 8.)

Nesèetnìkrát zhøešil jsem tobì, Pane, a nesèíslná muka
oèekávám: skøípìní zubù a pláè neutìšený, propast ohnivou,
tmu a podsvìtí. Soudce nejspravedlivìjší, daruj mi slzy, jimi
naleznu prominutí a vyproštìní ze špatností svých. Postím se
a vzývám tebe: „Vládce, Kriste, slituj se nade mnou z veliké
a hojné své milosti.“
Mne, který jsem se ztratil v horách hrozných pøestupkù,
vyhledej, Boí Slovo, zavolej mne zpátky k sobì. Zlé návyky
mojí mysli zaeò do dáli, èím mne umrtveného opìt oivíš.
K ivotu navra mne, jen úpím v neustávajícím pláèi: „Vládce,
Kriste, slituj se nade mnou z veliké a hojné své milosti.“
Dílo Theodorovo (hlas tý)

Poèínajíce tøetí týden postní, vìrní, chvalme uctívanou
Trojici. Opomíjejme jiná potìšení, tìlesné vášnì odetnìme a nechejme uvadnout a uschlé opadat z duších našich. Pak poneme
kvítí svaté, vìnce uvijeme Tomu, kdo je poèátkem dnù. Abychom všichni, kteøí vìnce nosíme, opìvovali Krista jako vítìze.
Dále 3 stichiry svatému z mineje.

3. nedìle velkopostní (køíová) veèer
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Stichiry na stichovnì (hlas 8.):

Uzdu Otcovu jsem vyplivl, kdy zdivoèela mysl má. iji
s myšlenkami høíšnými jako mezi dobytkem, celý svùj ivot
zhýrale jsem promrhal, já bídný. Zbaven jsem byl pokrmu posilujícího srdce, kdy v doèasném tomto ití ztuènìl jsem hltáním
slastí. Leè neuzavírej pøed mnou své lidumilné nitro, Otèe dobrý. Otevøi mi, pøijmi mne jako syna marnotratného a spasi
mne.
Opakuje se ještì jednou.

Muèedníci Pánì, kadé místo posvìcujete a všelikou nemoc léèíte. Modlíme se k vám: „I nyní proste, aby od nástrah nepøítele vysvobozeny byly duše naše.“ (Muèednièen)
Sláva… I nyní… (Bohorodièen)

Nebešané opìvují tebe, Matko radostí obdaøená, sòatku

nepoznavší. I my slávu vzdáváme nevyzpytatelnému rození
tvému, Bohorodice, pros, aby spaseny byly duše naše.

3. nedìle velkopostní (køíová) veèer
Z triodu, dílo Josefovo
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 8.)

Pane, na køíi jsi dobrovolnì rozprostøel ruce své! Klanìt
se tomu s dojatým srdcem uèiò hodnými nás, kteøí jsme osvíceni pùstem a modlitbami, støídmostí a dobroèinností, nebo jsi
blahý a lidumil.
Pane, mnoství høíchù mých oèisti dle mnoství slitování
svých, Nejslitovnìjší, a uèiò nás hodnými, abychom s duší èistou hledìli na køí tvùj a líbali jej po celý nastávající týden
zdrenlivosti, nebo jsi lidumil.
Dílo Theodorovo (hlas 3.)

Velikým zázrakem je popatøit na døevo, na nìm byl Kristus tìlem dobrovolnì ukøiován. Svìt se mu klaní a osvícen
jest. Ó, sílo Køíe! Kdy tì vidí démoni, jsou oehnuti! Ukazuje
se, e i pouhé tvé zobrazení je spaluje! Velebím tì, pøeèisté døevo, uctívám tì, klaním se pøed tebou s bázní, a oslavuji Boha,
jen mi skrze tebe daroval ivot nekoneèný.
Dále 3 stichiry svatému z mineje.
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Stichiry na stichovnì (hlas 8.):

Vzhlédnout svýma oèima na nebe se neodvauji, já bídný,

kvùli zlým skutkùm svým. Jako celník však sténaje, vzývám
tebe: „Boe, oèisti mne høíšného, a od farizejského pokrytectví
vysvobodi mne jako jediný Milosrdný.“
Stíšek:

K tobì pozvedám oèi své, jen v nebesích pøebýváš. Tak jako oèi
sluebníkù na ruce svých pánù, jako oèi sluebnice na ruce své
paní, tak i naše oèi hledí k Hospodinu Bohu našemu, dokud se
nad námi neslituje.
(Opakuje se pøedešlá stichira.)

Stíšek:

Smiluj se nad námi Pane, smiluj se nad námi, nebo jsme pøíliš
potupou nasyceni, naše duše je u dosyta naplnìna posmìšky
sebejistých a poníením od pyšných.

Muèedníci Pánì, kadé místo posvìcujete a všelikou nemoc léèíte. Modlíme se k vám: „I nyní proste, aby od nástrah nepøítele vysvobozeny byly duše naše.“ (Muèednièen)
Sláva… I nyní… (Bohorodièen)

Nebešané opìvují tebe, Matko radostí obdaøená, sòatku
nepoznavší. I my slávu vzdáváme nevyzpytatelnému rození
tvému, Bohorodice, pros, aby spaseny byly duše naše.

4. nedìle velkopostní veèer
Z triodu, dílo Josefovo
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 3.)

Velké dílo zdrenlivosti pøedveïme v tento èas, vìrní,
abychom veliké slávy dosáhli, jsouce Bohem velikým vysvobozeni od ohnì propasti pekelné.
Doba postní se pùlila, ukame tedy zjevnì, e jsme u zaèali se svatým ivotem. Vroucnì se sname, abychom dosáhli
ctnostného zakonèení ivota našeho a pøijali tak rozkoš neuvadající.
Dílo Theodorovo (hlas 7.)

Polovinu posvátné cesty postní jsme pøekroèili, utíkejme

k budoucí radosti. Duši pomame olejem dobroèinnosti, abychom uèinìni byli hodnými poklonit se boskému utrpení Krista Boha našeho a uvítat strašné a svaté Vzkøíšení.

5. nedìle velkopostní veèer
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Dále 3 stichiry svatému z mineje.
Stichiry na stichovnì (hlas 7.)

Vinici zasadil, vinaøe povolal; blízko je tedy Spasitel.
Pojïte, postní bojovníci, a pøijmìte odmìnu. Nebo bohatý je
dárce a milostivý. Za trochu námahy obdríme milost pro duše
naše.
Jiná stichira (hlas 6.)

V lotrovské uvaování upadl Adam, oklamán svými myšlenkami, zranil duši svou. Nahý a o vše obraný, nyní bez pomoci
leí. Ani knìz v èasech pøed Zákonem nevìnuje se mu, ani levita podle Zákona nepohlédne na nìho. Jedinì ty se ho ujímáš,
Boe, který jsi za námi pøišel – nikoliv ze Samaritánù, ale z Bohorodice. Pane, sláva tobì!
Muèedníci tvoji, Pane, nezøekli se tebe ani nezavrhli pøikázání tvá. Na pøímluvy jejich smiluj se nad námi. (Muèednièen)
Sláva… I nyní… (Bohorodièen; hlas 6.)

Jako archandìlé opìvujme, vìrní, nebeský palác, bránu

vpravdì zapeèetìnou. Raduj se, ty, díky ní nám vyrostl jako
klas z panenské pùdy Spasitel všech, Kristus, ivotodárce
a Bùh. Skoli rukou svou, Vládkynì pøeèistá, muèitele a bezboné nepøátele naše, nebo tys nadìje køesanù.

5. nedìle velkopostní veèer
Z triodu
Stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ (hlas 1.)

Zchudl jsi, bohatý Kriste, abys lidi obohatil nesmrtelností a dal jim, aby se zaskvìli jako svìtla. Proto obohacuj ctnostmi
mne, který jsem zchudl kvùli slastem ivota. Pøipoj mne k chudákovi Lazarovi, vysvoboï mne, jeho bohatstvím jsou jen
muka propasti pekelné, je mne u oèekává.
Špatnostmi jsem hroznì zbohatl, nebo slasti tìlesné jsem
si zamiloval. Rozkoší, které svìtský ivot skýtá, jsem si uíval,
ohnìm propasti byv zotroèen. Pane, mysl má vyhladovìlá ji
umdlévá. Jako nad opovrhovaným Lazarem, který bezvládnì
leí pøede dveømi svatých skutkù, slituj se nade mnou, Vládce.
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Další stichira (hlas tý)

Šestý týden ctihodného pùstu horlivì zaèínáme. Pøinesme pøed svátkem ratolestí chvalozpìv Pánu, jen se béøe ve slávì a s Boskou mocí do Jerusalema, aby zahubil smrt. Proto si
zbonì pøipravme znamení vítìzství, ratolesti ctností, abychom
zpívali Stvoøiteli všech: „Hosana!“
Dále 3 stichiry svatému z mineje.
Stichiry na stichovnì (hlas 1.)

Podivuhodný je pro nás Spasitelùv lidumilný zpùsob,
jím daroval pravé poznání tìm, kteøí po nìm touí, kdy posoudil ivot Lazarùv i boháèùv a ukázal konec obou. Prchnìme
od nemilosrdnosti a nelidskosti bohatce, a horleme pro trpìlivost a velkodušnost Lazara, abychom s ním v náruèi Abrahamovì hromovì zapìli: „Soudce spravedlivý, Pane, sláva tobì!“
Opakuje se ještì jednou.

Na pøímluvy všech svatých i Bohorodice, udìl nám pokoj
svùj, Pane, a smiluj se nad námi jako jediný slitovný. (Muèednièen)
Sláva… I nyní… (Bohorodièen)

Nebeských øádù radosti, lidí na zemi mocná zastánkynì,

pøeèistá Panno, zachraò nás, k tobì se utíkající, nebo v tebe
jsme po Bohu nadìji svou sloili.
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Stichiry muèedníkùm
a zádušní
1. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«
Muèednièen 1.: Muèedníkù spoleèné vítìzství utopilo v øekách své krve celé bìsovské zástupy. Odplaveno a uhašeno tím
bylo všechno hanebné obìtnictví. Modláøský klam byl znièen
vaším trpìlivým snášením muk. Nyní proste Krista, svatí muèedníci, aby udìlil duším našim pokoj a milost velikou.
Další stichiry muèedníkùm

Na pøímluvy všech svatých a Bohorodice, Pane, daruj
nám svùj pokoj a smiluj se nad námi jako jediný slitovný.
Vyznáním Krista jste pøi soudu svém plivli na moc démonù a osvobodili lidi od klamu. Aè vám byly hlavy setnuty, vzýváte Boha: „Nech je obì ivotù našich pøíjemná pøed tebou,
slitovný Pane, nebo tebe si zamilovavše, ivotem doèasným
jsme pohrdli.“
Ó, jak dobrou výmìnu jste uèinili, svatí muèedníci! Nebo
jste krev svou dali, a nebesa jste za to obdreli; krátký èas jste
trpìli a nyní se vìènì radujete. Vskutku dobrý byl váš obchod!
Vdy opustili jste to, co pomíjí, abyste pøijali nepomíjivé a nyní
jásajíce s andìly, neustále opìváte jednobytnou Trojici.
Na stichovnì muèednièen (hlas tý)

Vychvalovaní muèedníci, zemi se nepodaøilo vás skrýt,
nebo vás pøijalo nebe! Brána ráje se vám otevøela, abyste
vstoupili dovnitø a poívali rozkoše stromu ivota. Proste Krista, aby obdaøil duše naše pokojem a milostí velikou.
Verš: Blahoslavení, je vyvolil a pøijal Pán.

Je snad nìjaká slast pozemského ivota, je by nebyla
spojena s pláèem? Je snad nìjaká svìtská sláva, je by pøetrvala na zemi bez promìny? Všechno je to polní tráva zcela bezmocnì usychající! Vše je to pouhý klamný sen! V jediném
okamiku toto vše pohltí smrt. Ty však, Kriste, ve svìtle tváøe
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Stichiry muèedníkùm a zádušní

své a v poívání rozkoše z krásy své upokoj ty, je sis vyvolil,
jako lidumil.
Verš: Duše jejich v blaenosti spoèinou.

ádný, kdo pochází z lidí, není bez høíchu, jedinì ty, jediný Nesmrtelný. Proèe uveï sluebníky své, jako Bùh slitovný,
do svìtla ke sborùm andìlským, pro milosrdenství své pøehlíeje nepravosti jejich a podávaje jim odpuštìní.

2. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«
Muèednièen 1.: Tìlo své jste nabídli k ranám, snášeli jste
hoøká muka a násilnou smrt, všechvalní muèedníci. Zahanbili
jste své muèitele a uctívání idolù jste vskutku vyhladili, kdy
jste Krista hlásali jako jediného Boha a Vládce. Nyní pøed Ním
stojíte s andìlskými zástupy, slavní nositelé korun vítìzných.
Další stichiry muèedníkùm

Pozemská potìšení jste si nezamilovali, muèedníci, pøipodobnili jste se blaeným nebešanùm a stali se spoluobèany
andìlù. Na jejich pøímluvy smiluj se nad námi, Pane, a spasi
nás.
Díky svatým muèedníkùm, kteøí se za nás pøimlouvají
a Krista opìvují, zahnán byl všeliký klam a lidský rod skrze
víru dochází spasení.
Sbory muèedníkù se postavily na odpor muèitelùm, pravíce: „My jsme vojsko mocností Krista Krále. I kdy nás podrobíte muèení a ohni, nezøekneme se moci Boí Trojice.“
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Veliké slávy jste dosáhli, svatí muèedníci, vírou svou. Netoliko jste toti zvítìzili nad nepøítelem utrpením svým, ale dokonce i po smrti vyháníte duchy zla a uzdravujete churavìjící.
Lékaøi duší a tìl, pøimlouvejte se u Hospodina, aby se smiloval
nad dušemi našimi.
Jako uvadá kvìt a jako pomíjí stín, tak se celý èlovìk
hroutí. Leè a zahømí hluk trouby a zem se roztøese, všichni
mrtví opìt vstanou, aby se setkali s tebou, Kriste Boe. A tehdy

3. hlas
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duchy všech, které jsi ji odsud vzal, Vládce, uveï tam, kde pøebývají svatí tví.
Bìda mnì, jak tìce bude duši mé, a se bude muset od
tìla odlouèit! Bìda mnì, jak usedavì bude plakat, a nebude,
kdo by se nad ní smiloval! K andìlùm bude oèi pozvedat a marnì je prosit; k lidem ruce vztahovat a nenajde nikoho, kdo by jí
pomohl! Proèe, bratøí milovaní, pochopme, jak krátký je ivot
náš, a odebravším se odsud vyprosme u Krista pokoj a duším
našim milost velikou.

3. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«
Muèednièen 1.: Chrabøí muèedníci, pevnì jste snášeli strádání. Bití, trhání tìl a rozlièná muka pøetrpìvše, dospìli jste
vskutku k blaenému dìdictví, jeho jste se stali hodnými skrze bolesti své.
Další stichiry muèedníkùm

Veliká je moc køíe tvého, Pane, nebo vztyèen je na zemi
a pùsobí ve svìtì. Z rybáøù uèinil apoštoly a z pohanù muèedníky. Ké se pøimlouvají za duše naše.
Veliká je moc muèedníkù tvých, Kriste, vdy aè ve hrobech leí, ducha zla vyhánìjí. Vládu nepøítele svrhli, kdy vìøíce v Trojici zápasili ve zbonosti.
Proroci, apoštolé i muèedníci Kristovi, vy jste nás nauèili
opìvovat jednobytnou Trojici. Osvítivše národy oklamané
ïáblem, uèinili jste syny lidské úèastníky slávy andìlù.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Muèedníky tvé, Pane, víra upevnila a nadìje posílila.
Láska ke køíi tvému spojila s tebou duše jejich. Muèící nástroje tím rozlámali a vítìzné koruny obdreli, take s beztìlesnými mocnostmi prosí za duše naše.
Zádušní

Ó, všechna marnosti lidská, je nepøetrváš smrt! Neuchováš si bohatství a nevezmeš si do hrobu ani slávu svou! Pøijde na tebe smrt a toto vše znièí. Proèe zvolejme ke Kristu,
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nesmrtelnému Králi: „Ty, je byli vzati od nás, upokoj tam, kde
pøebývají všichni, kteøí se u tebe radují.“
Lidé, proè si zbyteènì chystáte trýzeò? Cesta, kterou kráèíme zde na zemi, je krátká, zdejší ivot je jako dým, jako pára
se rozplývá. Není nic více ne prach a popel, a záhy pomine.
Proèe zvolejme ke Kristu, nesmrtelnému Králi: „Ty, je byli
vzati od nás, upokoj tam, kde pøebývají všichni, kteøí se u tebe
radují.“

4. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«
Muèednièen 1.: Krista lidumila jste napodobili utrpením
svým, nebo jste tìlesnost svou odevzdali ranám, hoøkým
mukám a tisícerým bolestem. Hledìli jste toti stále vpøed ke
svaté rozkoši ráje, na pokrm nevyèerpatelný a vìèné blahoslavenství. To vše obdrevše, svatí trpitelé, pøimlouvejte se za nás,
kteøí vás opìvují.
Další stichiry

ertvy ivoucí, celopaly duchovních jehòátek, muèedníci

Pánì, zabité obìti pøinesené Bohu! Poznali jste Boha a Bùh
znal vás, oveèky své, je shromádil jako Pastýø dobrý v ovèinci,
kam se vlci nedostanou. Proste za nás, abychom uvedeni byli na
stejnou pastvu s vámi pøi vodách pokoje.
Úctyhodná je smrt svatých tvých, Pane, – meèem nebo
v ohni èi zkroušeností duše prolévali krev svou, majíce nadìji
v tobì, e pøijmou odmìnu za námahu svou. Vytrpìvše to vše,
obdreli od tebe, Spasiteli, milost velikou.
Majíce smìlost pøed Spasitelem, svatí muèedníci, pøimlouvejte se neustále za nás høíšné, kteøí prosíme, aby sejmuta
byla z nás prohøešení. Ké darována bude duším našim milost
veliká!
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Oslavován v památkách svatých tvých, Kriste Boe, a jsa
od nich uprošen, sešli nám milost velikou.
Ty, jen jsi pøijal utrpení svatých muèedníkù, pøijmi i od
nás toto pìní, Lidumile, a daruj nám na pøímluvy jejich milost
velikou.

5. hlas
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Zádušní

S duchy zemøelých spravedlivých svých, Spasiteli, upokoj

duše všech sluebníkù svých. Popøávaje jim blaeného ití, je
u tebe jest, Lidumile.

5. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«
Muèednièen 1.: Plameny kruté bezbonosti jste uhasili proudem krve své, trpitelé. Zbonosti svìtlo jste ve svìtì rozehli,
muèedníci. Na prach jste spálili bohy, livì tak nazývané,
seehli jste chrámy jejich, rozehnali jejich zápach. Ty, co ijí na
zemi, jste ozáøili svìtlem nejèistším, jím jsme osvìcováni,
a proto unikajíce tmì bezbonosti, klaníme se Kristu, jen dává
svìtu milost velikou.
Další stichiry

Štítem víry se odìli, znamením køíe se posilnivše, svatí
tvoji, Pane, vydali se stateènì na snášení muk; tím znièili ïáblovu pýchu a klam. Na jejich pøímluvy jako nejmocnìjší Bùh sešli svìtu svému mír a duším našim milost velikou. (Dvakrát)
Pøeslavní muèedníci, nedbali jste o nic pozemského a stateènì se odhodlali podstoupit utrpení. Nezmýlili jste se v blaené nadìji, a stali se tak dìdici nebeského království. Majíce
smìlost pøed lidumilným Bohem, vyproste svìtu utišení a našim duším milost velikou.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Proste za nás, svatí muèedníci, abychom vysvobozeni byli

od nepravostí našich, nebo vám je dána blahoda pøimlouvat
se za nás.
Pro neukojitelnou lásku duší svých, svatí muèedníci, nezøekli jste se Krista. Snášením rozlièných krutých ran pøi muèení jste porazili pýchu tyranù. Víru neotøesitelnou a bezúhonnou jste zachovali, proèe jste byli vzati na nebesa. Tím jste
obdreli smìlost pøed Kristem a vyprošujete svìtu dar pokoje
a duším našim milost velikou.
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Za zesnulé

Rozpomnìl jsem se na slova proroka: „Jsem hlína a popel,“ kdy do hrobu jsem pohlédl a spatøil jen kosti holé. I pravil
jsem tedy: „Co zbylo z krále èi vojáka, kde je boháè a kde ebrák,
co je spravedlivec a co høíšník? Leè upokoj se spravedlivými,
Hospodine, sluebníky své jako lidumil.“

6. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«
Muèednièen 1.: Stezkou Kristova utrpení vydalo se celé muèednické shromádìní. V moci a síle se dobralo k mnohým hrdinským skutkùm a hlásalo Pána jako Boha pøed bezbonými
tyrany a nespravedlivými králi. Veliká muka pøetrpìli muèedníci v oèekávání, e na nebesích obdrí uznání. Nyní došli oslavení a radují se s veškerými sbory beztìlesných mocností,
stojíce pøed Hospodinem.
Další stichiry muèedníkùm

Muèedníci tví se tì nezøekli, Pane, ani neodstoupili od

pøikázání tvých. Na jejich pøímluvy, smiluj se nad námi. (Dvakrát)

Trpitelé, muèedníci, obèané nebes! Na zemi jste snášeli

trýznìní a pøetrpìli hrozná muèení. Na jejich pøímluvy a prosby, Pane, všechny nás ochraòuj.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Trpíce pro tebe, Kriste, tìká muka snášeli tvoji muèedníci, aby na nebesích pøijali koruny dokonalosti. Nech prosí za
duše naše.
Køí tvùj, Pane, stal se muèedníkùm zbraní nepøemoitelnou. Nebo spatøivše blíící se smrt, pøedvidìli budoucí ivot
a byli posíleni doufáním v tebe. Na jejich pøímluvy smiluj se
nad námi.
Za zesnulé

Poèátkem a základem stal se mi stvoøitelský pøíkaz tvùj.

Rozhodl ses toti sestavit mne, bytost ivou, z pøirozenosti neviditelné i viditelné. Vytvoøil jsi tedy tìlo ze zemì a vloil do mì
duši Boským a ivotodárným svým vdechnutím. Proèe Spasi-

7. hlas
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teli, upokoj sluebníky své v zemi ivých a v pøíbytcích pro
spravedlivé.

7. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«

Tmu bezbonosti muèedníci zaplašili, kdy
ukázali všem lidem svìtlo poznání Boha.
Muèednièen 1.:

Další stichiry muèedníkùm

Nezahanbuj mne, Spasiteli, a pøijdeš soudit celý svìt.
Vím, e páchám skutky ostudné.
Sláva tobì, Kriste Boe, apoštolù chloubo a radosti muèedníkù, kteøí zvìstují jednobytnou Trojici.
Svatí muèedníci, kteøí jste vítìznì trpìli a byli korunováni, proste Pána, aby spaseny byly duše naše.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Nedbali jste o nic pozemského, svatí muèedníci, a na soudech jste odvánì hlásali Krista, od nìho jste obdreli odmìnu
za svá muka. Proèe se k vám utíkáme s prosbou: „Vy, kteøí
máte smìlost pøed Ním, uproste Ho jako Boha všemocného, aby
spasil duše naše.“
Všechvalní muèedníci, duchovní jehòátka, ivoucí celopaly, ertvy pøíjemné vùnì stoupající k Bohu! Zemi se nepodaøilo vás skrýt, nebo vás pøijalo nebe a stali jste se spoluúèastníky andìlù. Vás i je prosíme: „Pøimlouvejte se všichni
u Spasitele a Boha našeho, aby uklidnil svìt a spasil duše
naše.“
Za zesnulé

Dle obrazu a podoby své, Hospodine, jsi na poèátku stvoøil èlovìka a v ráj si ho postavil, aby vládl nad stvoøením tvým.
Závistí ïáblovou pak oklamán byl, jedl zakázaný pokrm a stal
se tím pøestupníkem pøikázání tvých. Proèe jsi ho odsoudil,
Hospodine, aby se navracel zpìt do zemì, ze které byl vzat,
a vyprošoval si pokoj.
Upokoj, Spasiteli náš, ivotodárce, bratry naše, které jsi
ji pøemístil z této doèasnosti. Vdy vzývali tebe: „Pane, sláva
tobì!“
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8. hlas
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám…«
Muèednièen 1.: Muèedníci Hospodinovi, kadé místo posvìcujete a všelikou nemoc léèíte. Modlíme se k vám: „I nyní proste, aby z léèek nepøítele vysvobozeny byly duše naše.“
Další stichiry

Muèedníci tví, Pane, pro ivot budoucí zapomnìli na svùj

ivot tìlesný, opovrhovali muèením, a stali se tak dìdici tvými
a radují se s andìly. Na jejich pøímluvy daruj lidu svému milost
velikou.
Je snad nìjaká ctnost, èi je snad nìjaká chlouba, jich by
se nedostávalo svatým muèedníkùm? Vdy pod meè sklonili
šíje své pro tebe, jen jsi sklonil nebesa a sestoupil. Prolili krev
svou pro tebe, jen ses cele vydal a umenšil, podobu sluebníka
pøijav. Pokoøili se a k smrti, zchudnutí tvé napodobujíce. Dle
hojné slitovnosti své, Boe, na jejich pøímluvy smiluj se nad
námi.
A usedneš ve slávì své jako Král všech na trùn soudu,
Kriste, kolem s bázní stanou svatí tvoji andìlé a pøedstoupí
pøed tebe kadá bytost lidská, aby byla souzena. Tehdy na
pøímluvy Matky své, Pane, vysvoboï ode všech muk ty, kteøí
zemøeli s vírou.
Stichiry na stichovnì (hlas tý)

Muèedníci Pánì, pøimlouvejte se za nás u Boha našeho.
„Vyprošujte duším našim hojnost slitování a oèištìní od mnohých høíchù,“ o to vás prosíme.
Za zesnulé

Pláèi a naøíkám, kdy myslím na smrt a vidím, jak k obrazu Boímu stvoøená krása naše leí ve hrobech jako nepìkná,
pøipravená o slávu a ztrácející svou podobu. Ó, jak divná je to
vìc? Jaké tajemství stalo se s námi? Jak podlehli jsme zhoubì?
Jak to, e jsme pøipoutáni ke smrti? Zajisté, jako psáno jest,
dìje se tak na pokyn Boha, jen odebravším se odsud udìluje
odpoèinutí.

8. hlas
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Smrt tvá, Pane, stala se nám prostøednicí nesmrtelnosti.
Kdybys nebyl do hrobu poloen, nebyl by se nám otevøel ráj.
Proto upokoj ty, kteøí se odsud odebrali, jako lidumil.

Pouèení o zádušních obøadech. Zemøe-li nìkdo ve dnech uprostøed
velkopostního týdne, nekoná se zádušní bohosluba tøetího dne po smrti
a do pátku, kdy se teprve za nìho vykoná panychida (veèer). A v sobotu se
za nìho slouí liturgie. A v pøíští sobotu se koná zádušní bohosluba místo
dne devátého. Zádušní obøady ètyøicátého dne po zesnutí se však konají
pøesnì toho dne, na který pøipadnou, a u je jakýkoliv.
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