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Úvodní poznámka

Pøedkládaná »SLU�BA« je kolektivním dílem sku-
piny duchovních obou èeských eparchií. V dobì vzni-
ku to patrnì byla krom Gruzínova pøekladu slu�by
sv. Václavu z mineje r. 1095 – 1097 (Gruzín, V., Slo-
vanský svatý Václav, Praha 1929) jediná slu�ba vy-
daná v èeštinì a nepochybnì je to první pùvodní no-
vodobá èeská kompletní hagiolatrická skladba.

Závìreèná redakce »slu�by« byla vedena snahou,
aby vzniklé dílo nebylo jen bohoslu�ebným nástro-
jem — pomùckou, proto�e má slou�it té� prostì jen
ke ètení. Proto byl text »slu�by« opatøen pomìrnì
rozsáhlým odkazovým aparátem. Ostatnì ani knihy
urèené výluènì jen k praktickému bohoslu�ebnému
pou�ití leckdy takový odkazový aparát nepostrádají,
jako napø. díla Parfenia, episkopa Levkijského (Par-
fenij, Bogoslu�ebnaja posledovanija … prepodobno-
mu … otcu … Ioannu Rylskonu, Sofia 1955, tý� autor,
Slu�ba na sveti sedmoèislenici, Sofia 1958). Náš
odkazový aparát je uveden èísly 1 a� 103.

Urèité tì�kosti bylo nutno zdolávat, aby byl text
technicky snadno pou�itelný pro bohoslu�ebnou pra-
xi za pøedpokladu zpìvního podlo�ení melodiemi
»Lidového sborníku« sv. vladyky Gorazda. Proto jsou
témìø ve všech hymnických textech jednotlivé hu-
dební vìty zapoèaty pøedsazeným øádkem, polovina
vìty je vyznaèena symbolem v. První slabika „melo-
die“ po zaèáteèním recitativu v ka�dé pùli hudební
vìty je podtr�ena. (Melodie nápìvù jsou v notovém
zápisu uvedeny v pøíloze (pøíloha 1); k tìmto „typic-
kým“ èi „vzorovým“ zápisùm je vzta�eno výše zmínì-
né znaèení v textu.) Je poèítáno i s tím, �e by se sti-
chiry na veèerní i na jitøní mohly pouze recitovat
(èíst). V takovém pøípadì je pro verše pøedcházející
stichirám (tzv. „stíšky“) navr�en nápìv „sváteèních
antifon“ Lidového sborníku, oznaèený v pøíloze jako
»vlastní nápìv« I. Bohorodièné texty z »Lidového
sborníku« jsou ve »slu�bì« uvedeny zaèáteèním slo-
vem a odkazem na pøíslušnou stranu (prvého / dru-
hého vydání) »Lidového sborníku« a pøípadnì také
na stranu »Velkého sborníku« vydaného v Ladomíro-
vé (reprint v r. 1951—53 v Praze). Verše stichir
(tzv. „stíšky“) po »Hospodine, k tobì volám…« a na
»Chvály…« jsou uvedeny v pøíloze (pøíloha 2).

V obcích zachovávajících dùslednì starý kalendáø-
ní styl (tzv. „juliánský kalendáø“) pøipadá památka
svatého vladyky Gorazda do posváteèního období
svátku Zesnutí pøesvaté Bohorodice. Tím vznikají ve
slu�bì dle starého kalendáøního stylu odlišnosti od
slu�by konané dle kalendáøe nového. V pravém
sloupci je zachycen prùbìh slu�by zachycující tyto
odlišnosti; ve sloupci levém je uveden text pro far-

nosti u�ívající nový kalendáøní styl (tzv. „gregorián-
ský“); tam, kde je na stránce text v jediném širokém
sloupci — to je vìtšina textu — je bohoslu�ebný text
stejný pro novostylní i pro starostylní obce. Proto�e
slu�ba vedená dle starého kalendáøe vy�aduje
pou�ití nìkterých hymnù ze svátku Zesnutí pøesvaté
Bohorodice, jak je to naznaèeno v jejím textu v pra-
vém sloupci, jsou tyto hymny k pøilo�eny k textu
»slu�by« v pøíloze è. 3.

Svátek svatého vladyky Gorazda, nového muèed-
níka, mù�eme v hierarchii dùle�itosti sváteèních
dnù zaøadit mezi ty, které jsou v bohoslu�ebných
knihách oznaèeny køí�kem (bez pùlkruhu), co� odpo-
vídá svátku významného místního svìtce (takto jsou
oznaèeny i dny slavných ruských svatých). Dle boho-
slu�ebné ústavy (typikonu) pravoslavné církve to
znamená slu�bu s polyjelejem a je-li to vùle pøedsta-
veného, mù�e být i s bdìním (kde je chrám zasvìcen
tomuto svìtci, mìlo by bdìní být ka�dopádnì).

Posléze pak datum 4. záøí není jediným dnem, kdy
si památku svatého vladyky Gorazda pøipomínáme.
Svatá srbská církev sestavila ke dni 15./28. èervna
starého stylu slu�bu Srbských svatých muèední-
kù, kteøí trpìli od dob kní�ete Lazara a� dodnes.
Tuto slu�bu pøelo�il prot. K. D. Surma do èeštiny.
Tím bylo umo�nìno sem pøipojit z této slu�by celému
sboru muèedníkù, v jejich� poètu ctí svatá srbská cír-
kev i našeho vladyku muèedníka, alespoò tropar
a kondak s notací. Je nasnadì, �e obdobnì, jako osla-
ví obce zachovávající dùslednì starý styl samostat-
nou památku našeho svìtce ve skuteèný den jeho
umuèení (tedy 22. srpna starého stylu), je i na obcích
slavících nepohyblivé svátky dle obèanského kalen-
dáøe, aby souhrnnou památku muèedníkù, v jejich�
poètu je náš svìtec zahrnut, slavily souèasnì se sta-
rostylní srbskou církví, tedy 28. èervna obèanského
kalendáøe (pøíloha 4).

V souèasné dobì se pøipravuje pøeklad celé
»slu�by« do církevní slovanštiny a jen technické
potí�e znemo�nily pøipojit církevnìslovanské znìní
alespoò troparu a kondaku. (Napraveno od 3. vyd.)

Ké� hojné po�ehnání spoèine na pravoslavné církvi
v Èechách a na Moravì a svatý Hospodin na pøímlu-
vy vladyky muèedníka Gorazda, biskupa èeského
a moravsko-slezského, sešle bohatou blahoda� a dar
Svatého Ducha na svùj vìrný lid vzývající Jeho Jmé-
no a svìtící památku svatého vladyky – obnovitele
cyrilometodìjské pravoslavné církve v naší zemi.

Ke dni 4. záøí, roku 75. od znovuobnovení cyrilo-
metodìjské církve u nás sv. Gorazdem II.

Autoøi »slu�by« a vydavatel (1996 l.P.)
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(velká slu�ba s litijí a bdìním)

V levém sloupci je slu�ba dle nového
(gregoriánského) kalendáøního stylu

V pravém sloupci je slu�ba
dle starého pravoslavného kalendáøe

Ètvrtého dne mìsíce záøí slavíme památku
našeho svatého otce Vavyly, biskupa Velké

Antiochie a našeho svatého otce Gorazda,
biskupa èeského a moravskoslezského, nového
muèedníka.

Dvacátého druhého dne mìsíce srpna dle
církevního kalendáøe (tj. 4. záøí dle

obèanského kalendáøe) slavíme památku
svatého muèedníka Agathonika a druhù jeho
a našeho svatého otce Gorazda, biskupa
èeského a moravskoslezského, nového
muèedníka. Posváteèní období Zesnutí
pøesvaté Bohorodice

Chce-li pøedstavený slou�iti bdìní, zpívají
se stichiry svatého Vavyly na malé
veèerní.

Chce-li pøedstavený slou�iti bdìní, zpívají
se stichiry svatého Agathonika a jeho dru-
hù na malé veèerní.

Na veliké veèerní první antifona první kathismy – »Bla�ený mu�«

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám«:

1) srv. 1Tim 5,17 2) Mat 5,34, � 45,7 3) � 24,7-10 4) Iz 26,12, Jan 14,27

Je-li pøedveèer nedìle, následují
stichiry „na 10“; nejprve bereme ètyøi
stichiry nedìlní a potom šest stichir
svatého. Není-li pøedveèer nedìle,
postupujeme, jak je uvedeno ní�e,
beze zmìn.

Na 8 – hlas 6. (stichirový):

Muèednickou krví jsi roucho své ozdo-
bil, v a tak ses dvojnásobnou záøí1)

jasnì pøiodìl.
Nyní stojíš spoleènì se svatými andìly

pøed trùnem2) Krále Slávy3); v pros
ho tedy, muèedníku, obdaøený nej-
vyšším posvìcením, neustále,

aby našim duším daroval v svùj milos-
tiplný pokoj4) a milost velikou.

Na 7 – opakuje se tá� stichira jako pøedchozí

Je-li pøedveèer nedìle, následují
stichiry „na 10“; nejprve bereme tøi
stichiry nedìlní, poté tøi svátku
Zesnutí, a potom ètyøi stichiry
svatému Gorazdu. Není-li pøedveèer
nedìle, postupujeme, jak je uvedeno
ní�e, beze zmìn.

Na 8 – stichiry svátku, zpívané v samotný
svátek (»Zesnutí pøesvaté Bohorodice«) (viz
pøíloha 3.)

Na 7 – stichiry svátku, zpívané v samotný
svátek Zesnutí

Na 6 – stichiry svátku, zpívané v samotný
svátek Zesnutí

Na 5 – hlas 6. (stichirový):

Muèednickou krví jsi roucho své ozdo-
bil, v a tak ses dvojnásobnou záøí1)

jasnì pøiodìl.
Nyní stojíš spoleènì se svatými andìly

pøed trùnem2) Krále Slávy3); v pros
ho tedy, muèedníku, obdaøený nej-
vyšším posvìcením, neustále,
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Na 6 – hlas tý�:

Z vùle Nejvyššího jsi byl milostí5) svaté-
ho Ducha osvícen, v tajemství Bo�í
jsi lidu zvìstoval a høích pronásledo-
val,

høíšníky však láskou napravoval, a tak
všechny ke Kristu pøivádìl; v pros
Ho tedy, hlavo posvìcená, bez ustá-
ní,

aby duším našim daroval v svùj milos-
tiplný pokoj a milost velikou.

Na 5 – tá� stichira

Na 4 – hlas tý�:

V Bohu moudrý otèe, svìtiteli a Kristùv
muèedníku, v tys slovem Bo�í Prav-
dy osvìcoval nemoudré a ke spasení
je pøivádìl,

lidu jsi zvìstoval Svìtlo, je� zazáøilo
z Otce. v Pros tedy za nás Krista,
Boha našeho, ustaviènì,

aby duším našim daroval v svùj milos-
tiplný pokoj a milost velikou.

Na 3 – tá� stichira

aby našim duším daroval v svùj milos-
tiplný pokoj4) a milost velikou.

Na 4 – hlas tý�:

Z vùle Nejvyššího jsi byl milostí5) svaté-
ho Ducha osvícen, v tajemství Bo�í
jsi lidu zvìstoval a høích pronásledo-
val,

høíšníky však láskou napravoval, a tak
všechny ke Kristu pøivádìl; v pros
Ho tedy, hlavo posvìcená, bez ustá-
ní,

aby duším našim daroval v svùj milos-
tiplný pokoj a milost velikou.

Na 3 – hlas tý�:

V Bohu moudrý otèe, svìtiteli a Kristùv
muèedníku, v tys slovem Bo�í Prav-
dy osvìcoval nemoudré a ke spasení
je pøivádìl,

lidu jsi zvìstoval Svìtlo, je� zazáøilo
z Otce. v Pros tedy za nás Krista,
Boha našeho, ustaviènì,

aby duším našim daroval v svùj milos-
tiplný pokoj a milost velikou.

Na 2 – hlas 1. (stichirový):

Kdy� jsi vstoupil, otèe Gorazde, do krušedolského monastýru, v zcela jsi odlo�il
svou vlastní vùli a ukázal naprostou poslušnost všem6).

S radostí jsi týrání a hanu pøetrpìl, ba i za nì ses modlil. v My pak se modlíme,
pastýøi náš, oslavujíce tvou ctihodnou památku:

Pros Hospodina, aby svìtu pokoj daroval v a duším našim milost velikou.

Na 1 – hlas tý�:

Blahoslavená je moravská zemì, �e má tebe, svìtiteli, otèe Gorazde, obnoviteli
pravoslavné víry, v okrasu moravské církve, poklad ctnosti a nádobu èistoty,

ochránce pravé moudrosti a útoèištì milosti, v nezištného lékaøe sti�ených bolestí,
utìšitele v tísních.

Pros Boha, svìtiteli, otèe náš Gorazde, v aby nám, konajícím tvou uctívanou
památku, daroval pokoj a milost velikou.

5) srv. � 84,12 6) Je mínìno mnišské postøi�ení v krušedolském monastýru 21. 9. 1921; k podmínkám pøijetí
mnišství patøí té� slib poslušnosti. Další slova o týrání a hanì se týkají doby po vladykovì zatèení v r. 1942.

Veèerní bohoslu�ba
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»Sláva…« – hlas 6. (stichirový):

Byl jsi dobrotivým a milosrdným pastýøem a následovníkem Kristovým, v a� do
konce svého pozemského �ivota jsi miloval pastvu, kterou ti Bùh svìøil.

Bla�ený otèe náš Gorazde, rád jsi pøijal utrpení, v abys své ovce od pronásledování
zachránil.

Muèednickou smrt podstoupil jsi z lásky ke Kristu v a získal milost úèasti pøed
trùnem Krále Slávy.

Jeho pros nyní stále za nás, aby od všelikých bìd vysvobodil nás, v kteøí dnes
oslavujeme v tobì pùsobící Kristovu moc a milost velikou.

»I nyní…«

Je-li pøedveèer nedìle zpíváme dogmatik z pøíslušného hlasu. Není-li pøedveèer nedìle, ná-
sleduje, jak je uvedeno ní�e, beze zmìny.

»Kdo� by nevelebil…« (dogmatik 6. hlasu –
Gor. sb. str. 146/133; Vel. sb. str. 94)

Dogmatik svátku Zesnutí (»Na rozkaz
Bo�í…«) (viz pøíloha 3.)

Vchod, »Svìtlo tiché…«, Prokimen dne a tøi ètení psaná na 13. listopadu

Po prokimenu následují tyto 3 paremije:

Knìz: Velemoudrost!

Ètec: Ètení z knihy Pøísloví.

Knìz: Pozor mìjme!

Ètec: Památka spravedlivého je spojena s oslavou a po�ehnání Hospodinovo je na
jeho hlavì. Bla�ený je èlovìk, který dospìl k moudrosti a smrtelník, který poznal
uèenost. Kupovat ji je pøece lepší ne� poklady zlata a støíbra . Je dra�ší ne� drahé
kamení, všechno drahé je jí nedùstojno. V�dy� délka dní a léta �ivota jsou v její pra-
vici; bohatství a sláva zase v její levici. Z jejích úst vychází spravedlnost a na jazyku
nosí zákon a milosrdenství. – Dìti, mne tehdy poslouchejte, neb øíkám vá�né vìci!
Bla�ený èlovìk, který zachovává mé cesty; nebo� kde já vycházím, tam vychází
�ivot, a co chce Hospodin, to je pøipraveno. Proto vás prosím a kladu svùj hlas pøed
syny lidské, proto�e já jsem vytvoøil moudrost, já jsem vzbudil vùli, uèenost a zá-
jem. Má je vùle i rozhodnost, má je uèenost a má je i síla. Já miluji ty, kteøí mì milu-
jí, a kdo mì hledají, nalézají milost, vy, oddaní, rozlišujte vychytralost, nenapravi-
telní zas nabídnìte srdce! A zase mì poslouchejte, nebo� øeknu vá�né vìci a otevøu
ústa pøímosti. Nebo� mé hrdlo si zvyklo na pravdu, l�ivá ústa jsou však pøede mnou
odporná. Všechna slova mých úst jsou se spravedlností; není v nich nic zvrhlého ani
zvráceného. Všechno správné patøí tìm, kdo pøemýšlejí, prosté zase tìm, kdo
hledají uèenost. V�dy� uèím vás pravdì, ké� je vaše nadìje v Hospodinu a budete
naplnìni Duchem.

Knìz: Velemoudrost!

Ètec: Ètení z knihy Moudrosti Šalamounovy.

Knìz: Pozor mìjme!

Veèerní bohoslu�ba
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Ètec: Ústa spravedlivého vydávají moudrost, rty moudrých mu�ù znají dobré vìci.
Ústa moudrých se pouèují v moudrosti, spravedlnost však je vysvobozuje od smrti.
Kdy� skoná spravedlivý mu�, nezahyne nadìje; v�dy� spravedlivý syn se rodí k �ivo-
tu, ze svých skutkù vybere ovoce spravedlnosti. Svìtlo spravedlivých stále svítí a od
Hospodina dostanou dobré dary a slávu. Jazyk moudrých vysloví jen dobré a v je-
jich srdcích spoèine moudrost. Hospodin získává hodná srdce, jsou mu pøíjemní
všichni bezúhonní na cestì. Moudrost Hospodinova prosvìcuje tváø vzdìlaného.
Dotýká se tìch, kdo po ní tou�í, ještì døíve, ne� ji poznají. Snadno ji uvidí ti, kdo ji
milují. Ten, kdo ji hned z rána hledá, neunaví se. Kdo pro ni bdí, bude mít brzy po
starosti, nebo� sama obchází a hledá ty, kdo jsou ji hodni, zjevuje se jim vlídnì na je-
jich cestách. Zloba nikdy nepøemù�e moudrost. Proto jsem rozmlouval s Hospodi-
nem a modlil se k nìmu a øekl jsem z celého svého srdce: „Bo�e otcù a Hospodine
milosrdný, který jsi uèinil vše svým slovem a stvoøil svou moudrostí èlovìka, aby
vládl nad tvory, kterým jsi dal vznik, a aby spravoval svìt ve svatosti a spravedlnos-
ti. Dej mi moudrost, která sídlí u tvého trùnu, a nevyluèuj mne ze svých slu�ebníkù,
nebo� jsem tvùj slu�ebník a syn tvé slu�ebnice. Sešli ji s nebes, se svého svatého síd-
la, s trùnu své slávy, aby byla stále pøi mnì a nauèila mì, co je pøed tebou pøíjemné,
vedla mne k vìdìní a uchránila mne v tvé slávì. Nebo� všechna smýšlení
smrtelníkù jsou nesmìlá a jejich mínìní provinilá.“

Knìz: Velemoudrost!

Ètec: Ètení z knihy Moudrosti Šalamounovy.

Knìz: Pozor mìjme!

Ètec: Lidé mají radost, kdy� je chválen spravedlivý. Jeho památka je pøeci nesmr-
telná; je to známé Bohu i lidem; jeho duše je milá Hospodinu. Mu�ové, milujte
moudrost a zùstanete na �ivu! �ádejte ji a nabudete rozhledu. Její zaèátek je láska
a zachovávání Zákona. Va�te si moudrosti, abyste na vìky kralovali! Sdìlím vám
a nebudu skrývat pøed vámi tajemství Boha. V�dy� on je vùdce moudrosti a uèitel
moudrých a rozumí ka�dé myšlence a poèinu; moudrost nauèí všemu myšlení. V ní
je pøece Duch rozvá�ný a Svatý, záø stále trvajícího svìtla a odraz Bo�í dobroty. Ta
vytváøí Bo�í pøátele a proroky. Je krásnìjší ne� slunce a všechny stvoøené hvìzdy,
a tøeba�e pøisouzena svìtlu, byla ještì døív. Ta zbavuje nemoci ty, kdo po ní tou�í,
a vede na cestu spravedlnosti. Dopøává jim, aby mìli svatou mysl, chrání je od lovcù
a dává jim mohutný vzlet, aby všichni pochopili, �e mocnìjší nade všechno je
zbo�nost. Zloba nikdy nepøemù�e moudrost ani nezapadne u soudu, aby neusvìdèi-
la zlé. Smýšlejí nespravedlivì, kdo si øeknou: „Zpùsobíme násilí spravedlivému, ne-
ušetøíme jeho svatosti ani se nezastydíme pøed šedinami vysokého stáøí, nebo� ná-
silí se nám stane zákonem. Chytneme spravedlivého, ponìvad� je nám nepohodlný
a staví se proti našim zámìrùm; vytýká nám, �e jsme se odchýlili od Zákona, vy-
hro�uje nám trestem za naše provinìní. Doporuèuje, abychom mìli Bo�í smýšlení
a sebe nazývá slu�ebníkem Pánì. Stal se nám svìdkem našich myšlenek, je nám ne-
pohodlný, a tak vidíme, �e jeho �ivot není po vùli jiným, jeho cesty smìøují jinam.
Jsme mu pro smích a vyhýbá se našim cestám jako neèistotám, a zpøíjemòuje spra-
vedlivým jejich poslední chvíli. Uvidíme tedy, jsou-li jeho slova pravdivá. Zkusíme,
zda se uskuteèní. Posmìchem a trápením ho zdoláme, abychom poznali jeho laska-

Veèerní bohoslu�ba
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vost a vyzkoušeli jeho mírnost. Odsoudíme ho k hrozné smrti, dostane se mu za jeho
slova odmìny.“ Takto uva�ovali, ale zmýlili se, nebo� je zaslepila jejich zloba,
nechápali Bo�ích tajemství a nepøipustili, �e ty jsi jediný Bùh, který má moc nad
�ivotem i nad smrtí a který zachraòuje v dobì utrpení a vysvobozuje od ka�dého
zla. Bùh je slitovný a milostivý, dává svým svatým milost a svou pa�i, staví se na
odpor pyšným.

Na velké veèerní: Vroucí ektenie; pak »Dej�, Hospodine…«; prosebná ektenie; po po�ehnání
a sklánìní hlav následuje po ohlase »Budi� moc Království tvého…« litije.

Na litiji stichiry – hlas 2. (stichirový):

V Bohu moudrý a bla�ený otèe náš Gorazde, který jsi prolil svou krev z lásky ke
Kristu, v pohrdl marností svìta a vìènou úèast v slávì Bo�í jsi získal,

pros nyní neustále za nás milostivého Boha, v aby duším našim daroval svùj
milostiplný pokoj a milost velikou.

Hlas tý�:

Povolán ke svìtitelské slu�bì Kristem, archijerejem archijerejù,7)
v pøinášel jsi

dary nekrvavé obìti za tobì svìøený pravoslavný lid,

posléze jsi svou vlastní krví vìrnost Kristu osvìdèil, v zazáøiv v naší vlasti jako
Kristùv muèedník.

Pros Ho nyní neustále, aby naší zemi pokoj daroval, v bloudící na pravou cestu
obrátil, svou milostí a slitovností nás obdaøil.

Hlas tý�:

Mnohé jsi pøivedl ke Kristu, jako svatý Pavel všem jsi byl vším8), v posléze ses
k zástupùm muèedníkù pøipojil, získav k tomu sílu od Krista, archijereje
archijerejù.

Pros Ho nyní bez ustání se zástupy svatých muèedníkù, v aby duším našim daroval
svùj milostiplný pokoj a milost velikou.

»Sláva…« – hlas tý�:

Pojïte nyní, vìøící, oslavme Kristova svìtitele, v který vírou v Krista pøemohl své
muèitele, pohrdl èasným �itím a �ivot vìèný získal.

Tebe nyní, dobrotivý otèe Gorazde, prosíme my, duchovní dítky tvé: v Modli se za
nás u Krále Slávy, aby spasil duše naše.

»I nyní…«

»Ó zázraku dosud nebývalý…« (Bohorodièen
dle hlasu »Slávy…« Pou�ít Bohorodièen po
»I nyní…« ze stichir na stichovnì 2. hlasu;
Gor. sb. str. 122/110, Vel. sb. str. 60)

Bohorodièen svátku zpívaný v samotný svá-
tek Zesnutí pøesv. Bohorodice (»Zpívejte
lidé…«) (viz pøíloha 3.)

7) srv. �id 8,1 8) 1Kor 9,22

Veèerní bohoslu�ba
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Následuje litijní ektenie; po modlitbì »Vládce mnohomilostivý…« ète ètec stichiry na sti-
chovnì (je-li pøedveèer nedìle, ète nejprve stichiry nedìlní, a pak pokraèuje »Slávou« svátku;
jinak ihned ète stichiry na stichovnì svátku).

Na stichovnì stichiry:
Hlas 8. (stichirový)

Lidé dnes �almy oslavují památku tvou, otèe náš Gorazde, v té� i sbory andìlské
spoleènì s muèedníky se dnes radují,

svatí apoštolé jásají nad tvým muèednictvím, v kterým jsi oslavil Krista,
darujícího lidem milost velikou.

Spravedlivý jako palma rozkvete, v jako cedr libánský se rozmno�í.
Hlas tý�:

Obleèen v Kristovu zbroj9) hoøel jsi duchovním ohnìm, v kdy� ses proti bezbo�nosti
postavil a tobì svìøené stádce chránil.

Pros nyní milostivého Boha, dobrotivý otèe náš Gorazde, v aby nám naše høíchy
odpustil a ve víøe nás upevnil.

Sadba v domì Hospodinovì v v nádvoøích Boha našeho rozkvete.
Hlas tý�:

Pojïte nyní, vìøící, oslavme památku Kristova svìtitele, v volejme radostnì: Raduj
se, stojící10) nyní pøed Králem Slávy,

raduj se, jen� jsi byl k archijerejské slu�bì povolán, raduj se, úèastníku sboru
muèedníkù, v raduj se, pøíklade víry a vìrnosti Kristu.

»Sláva…« – hlas tý�:

Duchovní dítky, oslavme dnes Kristova svìtitele, Gorazda, v úèastníka sboru
muèedníkù,

který hoøel touhou obìtovat se za pastvu svìøenou jemu Kristem, v a tak došel ke
Kristu Bohu, Spasiteli duší našich.

»I nyní…«

»Ó Panno nejèistší« (Gor. sb. str. 158/145, Vel.
sb. str. 112)

Bohorodièen svátku (»Aby nás Je�íš…«) (viz
pøíloha 3.)

Ihned následuje »Nyní propouštíš…« »Trojsvatá píseò« a dále a� po »Otèe náš«

Po Otèenáši se pomalu zpívá:

Tropar – hlas 4.:

Pravoslavných vùdce a moravské církve obnoviteli, v v Bohu moudrý pøední
z pastýøù, otèe Gorazde,

jen� jsi s radostí trpìl za Pravdu, v pros milostivého Boha, aby spasil duše naše.

9) srv. Efez 6,11 10) � 134,1

Veèerní bohoslu�ba
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Pøi �ehnání chlebù se tropary zpívají takto:

Tropar svìtitele muèedníka (dvakrát) a »Raduj
se, Bohorodice…« (neboli »Zdrávas«) (jednou)
(Gor. sb. 136/123)

Tropar svátku (»Rodíc, panenství jsi zachova-
la…«) (dvakrát) (viz pøíloha 3.) a tropar svìtite-
le muèedníka (jednou)

V pøedveèer nedìle se zpívá »Raduj se, Bohorodice…« (neboli »Zdrávas«) (dvakrát) a pak
tropar svatému Gorazdu (jedenkrát). Jinak, viz výše uvedený postup.

Tropary pøi �ehnání chlebù se zpívají bez »Sláva…« »I nyní…«

Po modlitbì a po�ehnání chlebù, pšenice, vína a oleje se zazpívá »Budi� jméno Hospodi-
novo blahosloveno…« (jako v závìru svaté liturgie). Následuje obvyklé dokonèení veèerní.
Je-li slou�eno všenoèní bdìní, po »Budi� jméno Hospodinovo…« a po 33. �almu (»Blahosla-
vím Hospodina ka�dého èasu…«) zaèíná knìz ihned jitøní ohlasem: „Sláva Svaté
Jednobytné Trojici…“

Veèerní bohoslu�ba
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(s polyjelejem)

Po »Bùh jest Hospodin…«

11) J 15,13

Je-li nedìle, zpívá se – dvakrát
nedìlní tropar z hlasu, pak »Sláva…«
a tropar muèedníka, poté »I nyní…«
a »Od vìkù stajené…« Není-li nedìle,
viz ní�e uvedený postup:

Tropar muèedníka (»Pravoslavných
vùdce…«) dvakrát,

»Sláva…  I nyní…« – hlas tý�:

Od vìkù stajené, ani andìlùm neznámé
tajemství: v tebou, Bohorodice, se
pozemš�anùm zjevil Bùh, vtìliv se
v nesplývajícím sjednocení Bo�ství
s lidstvím

a dobrotivì pro nás pøijav køí�, jím�
vzkøísil prvence stvoøení, v spasil od
smrti duše naše. (Vel. sb. str. 78)

Je-li nedìle, zpívá se – dvakrát
nedìlní tropar z hlasu, pak »Sláva…«
a dále je postup stejný, jak je uvedeno
ní�e. Není-li nedìle, viz celý ní�e
uvedený postup:

Tropar svátku Zesnutí (»Rodíc, panenství jsi
zachovala…«) dvakrát (viz pøíloha 3.),
»Sláva…« a »Pravoslavných vùdce…«,
»I nyní…« a tropar svátku

Po prvém stichosloví sedalen – hlas 7. (troparový):

Je-li nedìle, pak se mají zpívat sedalny nedìlní (i s jejich Bohorodièny)

S velikou láskou k nevdìèným lidem pøinesl jsi sám sebe v obì� v za svùj národ,
svìtiteli, otèe Gorazde.

Svá posvátná roucha jsi ozdobil krví a prokázal lásku k svému národu. v Nad to
vìtší lásku nikdo nemá, ne� aby duši svou polo�il za pøátele své11).

Nyní pak stoje pøed Kristem, jemu� jsi slou�il, v pros za nás, kteøí s láskou ctíme
tvoji památku.
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»Sláva…  I nyní…«

Pro nás ukøi�ovaného a zmrtvýchvsta-
lého Krista, Boha našeho, který
pokoøil i moc smrti, v pros bez ustá-
ní, Bohorodice, Panno, aby spasil
duše naše. (Vel. sb. str. 104)

Svátku »Zesnutí pøesv. Bohorodice« (»Nejcti-
hodnìjší sbor…«) (viz pøíloha 3.)

Po druhém stichosloví sedalen – hlas 4. (troparový):

Zazáøil jsi moravské zemi jako záøe slunce, v svítíš jasnì svým uèením celému
svìtu12),

ctihodný bohomluvný Gorazde, v svìtlonosná chloubo muèedníkù.

»Sláva…  I nyní…«

Strašný div poèetí a nevýslovný zpùsob
porodu byl poznán pøi tobì, Èistá,
pov�dy Panenská; v rozum �asne,
ohromena je mysl.

Svátku »Zesnutí« (»V rození tvém…«) (viz pøí-
loha 3.)

Tvá sláva, Bohorodice, v je radostí
všech ke spáse duší našich. (Vel. sb.
str. 588)

Polyjelej (»Chvalte jméno Hospodinovo…« GS 414/350) a velebení:

Velebíme tì, velebíme tì, biskupe muèedníku Gorazde; a uctíváme tvou svatou
památku, neb ty se modlíš za nás u Krista, Boha našeho. (Poprvé zpívá knìz)

Po polyjeleji sedalen – hlas 4. (troparový):

Tvým utrpením je oslavena moravská církev. v Nový muèedníku biskupe Gorazde,
ubitý bezbo�nými za víru i národ,

pros Krista za spásu nás, kteøí pìjeme: v Blahosloven jsi, Vysvoboditeli Bo�e.

»Sláva…  I nyní…«

Vztáhni své pøeèisté ruce, Matko pa-
nenská, záštitu skýtej tìm, v kteøí
v tebe doufají a k tvému Synu volají:
Udìl, Kriste, všem své milosti.

Svátku Zesnutí, zpívané v samotný svátek
(»Zapìj, Davide…«) (viz pøíloha 3.)

12) Gorazdovy zásady zapojení všeho lidu do bohoslu�by a pou�ívání lidového jazyka byly jedním ze zdrojù, na
jejich� základì došlo k liturgické reformì øímskokatolické církve na jejím druhém vatikánském koncilu. Jeden
z (pozdìjších) „koncilních otcù“, pùsobící tehdy v duchovní správì, konsultoval vèas pøed koncilním jednáním se
svým pravoslavným sousedem duchovním podrobnì zpùsob slou�ení èeské pravoslavné liturgie.

Jitøní bohoslu�ba
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Stupòové 4. hlasu, první antifona (»Od mladosti mé…« [Gor. sb. str. 416/352])

Prokimen – hlas 7.13):

¬ Èestná pøed Hospodinem y jest smrt svatých jeho.

 Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal? (Gor. sb. str. 296/258)

Je-li nedìle, bere se prokimen nedìlní

Po prokimenu: »Vše, co dýchá, chval Hospodina« atd. (GS 418/352?)

Evangelium: Lukáš 12,32—40 (zaèátek 67)

Je-li nedìle, ète se nejprve øadové nedìlní ètení

�alm 50. (dle nového èíslování: 51.)

»Sláva…«

Na pøímluvy svatého muèedníka Gorazda v milostivì oèisti mno�ství prohøešení
našich.

»I nyní…«

Na pøímluvy Bohorodice…

Pak stichira – hlas 6. (stichirový):

Dosáhl jsi veliké víry a podivuhodné trpìlivosti i lásky k nepøátelùm, v svatý
biskupe muèedníku Gorazde.

V krutých zkouškách jsi slo�il nadìji na Boha, v v �aláøi ses neustále modlil za
národ a církev svoji,

Pokornì jsi pøijal i muèednický konec �ivota pro Krista, v proto tì zvelebil Kristus
na nebesích.

Modli se k Nìmu za ty, v kteøí tì s vírou a láskou uctívají.

Ektenie: »Spasi�, Bo�e, lid svùj...« »Hospodi, pomiluj« (40 krát) atd.

KÁNON biskupa muèedníka – hlas 8. (troparový):

Je-li nedìle, zpívá se nedìlní (na 4,
køí�ovo-nedìlní – 2, bohorodièný – 2,
svatému Gorazdu – 6). Není-li nedìle,
mìl by se zpívat kánon bohorodièný
(na 6) a svatého Gorazda (na 8); ní�e
je pøedlo�ena zjednodušená verse –
kánon pouze svatému Gorazdu

Je-li nedìle, zpívá se nedìlní kánon
(na 4; svátku – 4, a svatému Go-
razdu – 4). Není-li nedìle mìl by se
zpívat kánon svátku (na 6) a kánon
svatého Gorazda (na 8); ní�e je pøed-
lo�ena zjednodušená verse – kánon
pouze svatému Gorazdu (ovšem
s kondakem a ikosem svátku)

13) � 116,15, � 116,12 14) Ex 14,22 15) Ex 15,2 16) Ex 15,13

Jitøní bohoslu�ba
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Píseò 1. — Irmos: (Irm. l. 79 rub)

Kdy� prošli Israelité vodou jako po souši14) a unikli egyptskému zlu, volali: v Pìjme vysvoboditeli15)

a Bohu našemu.

Pøípìv: Svatý otèe, muèedníku Gorazde, v pros u Boha za nás.

¬ Nade vše opìvovaný Bo�e, v jen� jsi svou spravedlností vedl lid, který jsi
vysvobodil16)

a øídil kroky svého svìtce, Gorazda, v nauè nás dùstojnì opìvovati jeho èiny.

 Všemohoucí Bùh, jen� skrze svého proroka Moj�íše v vedl vyvolený lid
z egyptského otroctví17) do zaslíbené zemì,

pøivedl skrze tebe, svatý vladyko, v ty, je� vybral z obyvatel moravské a èeské zemì,

z otroctví pilátnické tøíjazyènosti18)
v ke svobodì Kristovì19) a pravdì Pravoslaví.

® Poslové kní�ete Rostislava vyšli kdysi v z krajiny, v ní� byl dvorec tvých rodièù,
otèe náš Gorazde20),

a našli dobrý zákon v v mìstì Konstantinovì21).

Jako tehdy oni, i ty jsi ve svých dnech našel v dobrý zákon Pravoslaví, záøící na
všechny strany paprsky pravdy.

»Sláva…  I nyní…«

To, co zjevil sen dávnému praotci Jákobu,22)
v na tobì, Bohorodice, se zjevnì

uskuteènilo:

Nikoliv andìl – vykonavatel pøíkazù, v ale sám pøedvìèný Bùh sestoupil a vtìlil se
z tebe23).

dej i nám, svým ctitelùm, svou lásku mateøskou, v a� s tvou pomocí stoupáme
k nebi a tìlo oblékneme24) v neporušitelnou Bo�skou krásu.

Píseò 3. — Irmos: (Irm. l. 82)

Hospodine, svrchovaný tvùrce nebeské bánì v a Církve budovateli25),
upevni mne v lásce své, kraji vytou�ený, v utvrzení vìøících, jediný Lidumile.

¬ Hospodin, jen� slabého pozvedá ze zemì, aby ho postavil v kruhu kní�at, v a za
dìdictví mu dává trùn slávy26),

uèinil tì, otèe Gorazde, pro tvou horlivost v sloupem v chrámì Boha �ivého27)

a postavil tì v blízkosti v svìtla slávy tváøe své.

17) Nu 24,8 18) Nará�ka na spor sv. Konstantina Filosofa – Cyrila s latinskými „biskupy, knì�ími a mnichy“
o tom, jakým jazykem smìjí být konány bohoslu�by (viz Slu�ba na sveti sedmoèislennici, �itije Konst., ep.
Levkijski Parfenij, Sofia 1958, str.47). I v dobì pùsobení sv. vladyky Gorazda pøipouštìla øímskokatolická cír-
kev u nás jako bohoslu�ebný jazyk jenom latinu. 19) Ga 5,1 20) Zde je mínìna obecnì celá ji�ní Morava, nepo-
chybné støedisko tehdejší Velké Moravy. 21) Kní�e Rostislav vzkazuje císaøi Michailu doslova: Ot vas bo na vsja
strany vsegda dobryj zakon ischodit (Slu�ba �.K. str. 44). Proto té� v poslední vìtì troparu …na všechny stra-
ny… 22) Gn 28,12 23) L 1,32 L 1,35 24) srv. 2K 5,2 25) 1S 2,8 (závìr), Mt 16,18 26) 1S 2,8 (první èást) 27) Zj 3,12

Jitøní bohoslu�ba
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 Jméno Pavlík, je� nále�elo tvému rodu, v urèilo povolání, k nìmu� tì Bùh
vyvolil,

nebo� se mu zalíbilo v uèinit tì v malé znovuzrozené moravské církvi malým
Pavlem;

abys, jako to èinil svatý Pavel po celém svìtì, v i ty srozumitelnì28) zvìstoval
v moravské zemi slávu Vzkøíšeného.

® „Dar Hospodinùv“, tak se vykládá apoštolské jméno Matìj, v udìlené ti pøi køtu,
jím� jsi byl pohøben s Kristem29).

Z køestní vody jsi vskutku vyšel v jako pravý dar Hospodinùv,

nebo� jsi byl po celý �ivot èinitelem Slova30)
v a mnoha lidem jsi ukázal cestu

k spasení.

»Sláva…  I nyní…«

Ve stínu noci Starého Zákona v byl ohnivý sloup31) svìdectvím Hospodinovy péèe
o israelský lid.

Ve svìtle a dni vìku milosti v jsi však ty, Bohorodice, nevývratným sloupem,

na nìm� sám Bùh vtìlením Slova v vepsal zápis32) svìdectví své péèe o stvoøení.

Po 3. písni malá ektenie a po ní:

Sedálen – hlas 5. (troparový): Kondak svátku Zesnutí pøesv. Bohorodice
(»Hrob ani umrtí…«) a ikos svátku (»Ohraï
moje myšlení…«) (viz pøíloha 3.)

Aby ses zalíbil tomu, jen� vzdìlal svou
Církev v na kameni víry v jeho
Bo�ství33)

a jen� zboøený chrám svého tìla v ve
tøech dnech znovu vystavìl34)

zbudoval jsi ve své eparchii øadu
chrámù, v aby v nich byla hlásána
Pravda o vtìlení Boha Slova35)

a vìøící v nich byli vzdìláváni v ve
chrám svatý Pánu36).

28) 1K 14,19 29) Ø 6,4 30) Jk 1,22 31) Ex 13,21 32) Záva�né události bývaly zapsány na sloupy. Také �almy 56.
a� 60. mají v hebrejštinì nápis miktam, v øeètinì „stélografia“, v církevní slovanštinì „stolpopisanije“; v kralic-
kém pøekladu „zlatý �alm“, v ekumenickém „pamìtní zápis“. 33) Mt 16,16 34) J 2,19 35) J 1,14 36) Ef 2,21

Jitøní bohoslu�ba
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»Sláva…«

Sedálen muèedníka – hlas 5. (troparový):

Aby ses zalíbil tomu, jen� vzdìlal svou
Církev v na kameni víry v jeho
Bo�ství33)

a jen� zboøený chrám svého tìla v ve
tøech dnech znovu vystavìl34)

zbudoval jsi ve své eparchii øadu
chrámù, v aby v nich byla hlásána
Pravda o vtìlení Boha Slova35)

a vìøící v nich byli vzdìláváni v ve
chrám svatý Pánu36).

»I nyní…«

»Chrámem i branou« (Gor. sb. str. 140/128;
Vel. sb. str. 86)

Sedalen svátku Zesnutí pøesv. Bohorodice (viz
pøíloha 3.)

Píseò 4. — Irmos: (Irm. l. 83 rub)

Z tvého tìla záøily prorokùm i apoštolùm v paprsky Bo�ství37).
proto volali jejich pøedáci se zpìvem: v Sláva síle tvé, Pane.

¬ Nalezl jsi vyšší stupeò zøení38) svìtla Spasitelovy Bo�ské slávy v v dogmatech
svaté pravoslavné církve,

zavrhl jsi mylné pochopení v svobody svìdomí39)

a lidský rozum jsi z temnosti pýchy vnìjší40)
v pøivedl k niternému svìtlu moudré

pokory41).

 Jako kdysi svatý Prokop, jen� získal pro sázavské bratrstvo v posvátné knihy ze
starobylého Kijeva42)

oèekával jsi i ty, svatý vladyko, v z východu svìtlo spásy;

a proto jsi v mládí putoval v do sídelního mìsta kní�ete Vladimíra43),

aby ses zbo�nì poklonil v jeho dávným svatyním.

® Pamìtliv slov Spasitele svìta: v co�koli jste uèinili jednomu z bratøí tìchto mých
nejmenších, mnì jste uèinili44),

pøijal jsi po ustanovení knìzem v slu�bu duchovního v domì bolesti45),

abys utìšoval nemocné, v trpící a lidmi pohrdané.

37) Ab 3,4, Mt 17,2 38) „âú âèä¸í³z âîñõî1äú“ v troparu jedn. bisk. muè. (Velikij sbornik I. è., Ladomirová 1934, str.
208) 39) Navazuje na osobní vítìznì vybojovaný vladykùv vnitøní zápas. 40) srv. Mt 8,12 41) srv. 1Pt 5,5 42)
Tak napø. známé Remešské evangelium, domnìle psané rukou svatého Prokopa, pocházelo z kijevské písárny.
43) Bylo to o prázdninách 1900 neb 1901. 44) Mt 25,40 45) V léèebném ústavì v Kromìøí�i v letech 1907 a� 1914

Jitøní bohoslu�ba
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»Sláva…  I nyní…«

Ne v prorockém pøedvídání z hory zastínìné houštinami46), v ale vpravdì z tebe,
keøi neshoøívající47), vzešel Bùh.

Proto tì, Bohorodice, v všichni pozemš�ané po zásluze velebíme.

Píseò 5. — Irmos: (Irm. l. 85)

Osvì� nás svými pøíkazy, Pane, v a svou vznešenou rukou nám udìl svùj pokoj48), Lidumile.
S prorokem od noci tou�ila tvá duše po Hospodinu49), v nebo� ti byly svìtlem pøíkazy Bo�í na zemi50).

¬ V den, kdy všechny slovanské církve v konaly slavnost narození Pøesvaté51),

vyznal jsi ve svatém monastýru v Krušedolu v svou touhu po obrazu andìlského
�ivota52)

a umøel jsi svìtu, v abys byl nadále �iv jen Kristu53), svému Spasiteli.

 Pøi mnišském postøi�ení v stal se tvým nebeským ochráncem

svatý Gorazd, svobodný mu� moravské zemì54), v �ák a následovník prestolu
svatého Metodìje.

® S jeho jménem vrátila svatá srbská církev moravské zemi55), v co od ní kdysi
pøijala: horlivého uèitele pravdy Kristovy.

»Sláva…  I nyní…«

Vpravdì duchovní archa svatosti56) jsi, èistá Bohorodice, v nebo� jsi v sebe pojala
zápis nové smlouvy,

ne psaný na kamenných deskách57) pro srdce kamenná, v ale pro �ivou peèe�
spásy58) nových srdcí59).

Píseò 6. — Irmos: (Irm. l. 86 rub)

Jonáše jediného v jsi usídlil v útrobì netvora60)

Jako jsi onoho zachránil od poní�ení, v spasi� i mne spoutaného sítìmi nepøítele.

¬ Splnil jsi Bohu více, ne� jsi slíbil61), v nebo� jsi muèednicky prokázal lásku
k Bohu i svému lidu

a duši svou jsi polo�il v v bohulibou obì� za mnohé62).

Proto jsi vzešel z porušení v k Pánu Bohu svému.

46) Ab 3,3 47) Ex 3,2 48) Iz 26,12 49) Iz 26,9 50) Pø 6,23 51) 21. záøí 1921 dle obè. kalendáøe (8./21. záøí je podle
starého pravoslavného kalendáøe svátek Narození pøesvaté Bohorodice) 52) Slova, jimi� �ádá uchazeè mnišství
o postøi�ení 53) Ga 2,20 54) Tak zní doslovnì výrok sv. Metodìje: „Ponì�e sej vašeja zemli mu� svoboï…“
(Slu�ba, �itije Met. str. 78) 55) Sv. Gorazd je uvádìn v poètu pìti pøedních �ákù cyrilometodìjských, kteøí našli
útoèištì na Balkánì. Pùsobil posléze v Bolehradì albánském (dnešní Berat v Albánii, kde byly a� do konce dru-
hé svìtové války uctívány jeho neporušené ostatky). Pravoslavná církev v Èeskoslovensku bohu�el neuspìla
uskuteènit návrat tìla tohoto dávného Moravana do vlasti. Pokusy o navázání stykù s albánskou církví, podni-

Jitøní bohoslu�ba
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 S bohonosnými otci ve svatých monastýrech Gergetek a Chopovo v jsi se modlil
k Bohu63)

a ve velkém chrámì mìsta Bìlehradu v jsi na sebe vzal poslání apoštola
a veleknìze64),

je� jsi také slavnì plnil v a� ku prolití krve muèednické.

® Tvou apoštolskou horlivost v nezastavily vlny oceánu65).

vstoupil jsi na loï, ne abys jako Jonáš ve chvíli lidské slabosti v uprchl pryè od
Hospodina66),

ale abys se zbo�nou snahou jako Filip evangelista67)
v i dalekým pravoslavnì

zvìstoval slovo Bo�í.

Proto pak se svatými v nyní se ve slávì raduješ.

»Sláva…  I nyní…«

V Efratì nalezli tì, pastýøi a mudrci68), v Pøeèistá, Archo nové smlouvy69),

nebo� jsi v „Domì chleba“70)
v porodila Chléb �ivota našeho71).

Po 6. písni malá ektenie a pak:

Je-li nedìle, mají se brát následující kondak a ikos z nedìlní slu�by. Není-li nedìle, pak viz
ní�e.

Kondak — hlas 2. (troparový):

Uprostøed proudù nejistoty duchovní v setrval jsi v pravdì jako démant tvrdý

a svému rodnému národu v zvìstoval jsi cestu spásy, Pravoslaví.

Po bohumilém �ivotì uèitele Evangelia, veleknìze a pastýøe v pøijal jsi trpìlivì
a hrdinnì korunu muèednickou od Spasitele Krista.

Muèedníku, svìtiteli, otèe Gorazde, v pros za nás v Království Bo�ím.

Ikos:

Pojïte, zpívejme oslavnou píseò novému muèedníku a takto k nìmu volejme:
Tou�ebnì jsi chtìl, svatý vladyko, shromá�dit pod køídly72) svatého Pravoslaví
všechny dítky své zemì a svého jazyka, aby pod ochranou všech svatých, kteøí �ili

kané od sedmdesátých let prostøednictvím prof. prot. Dra. Milana Sesana a prot. Branko Císaøe, byly bezúspìš-
né. 56) 2Pa 35,3 57) Ex 24,13, Ex 34,1, Dt 10,5 58) srv. Pís 8,6, 1K 9,2 59) Ez 36,26 60) Jn 2,1 61) Jn 2,10 62)
Ø 12,1 63) Povýšen na igumena v monastýru Gergetek 22. 9. 1921, archimandritou jmenován tého� dne v mo-
nastýru Chopovo. 64) Na biskupa vysvìcen v Bìlehradì 25. 9. 1921. 65) Vladykùv pobyt v Americe od èervna
1923 66) Jn 1,3 67) Sk 8,5—6, Sk 8,35—40 68) L 2, 16, Mt 2,11 69) srv. � 132,6 70) Jméno Betlém je obvykle
pøekládáno jako „dùm chleba“, srv. napø Biblický slovník, A. Novotný, Praha 1956, str. 69 71) J 6,35 72) Mt
23,37 73) L 8,8

Jitøní bohoslu�ba
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od vìkù, podle vùle Nejvyššího pøinášeli Bohu stonásobný plod73). — Nechtìli však;
jeden pøi cestì, jiný na skále, èi v trní zasetý74). — Nepokládej jim toho za høích75), ale
modli se usilovnì, aby jim Bùh dal v budoucnu poznání pravdy své.

Píseò 7. — Irmos: (Irm. l. 88)

�idovští mládenci v peci v odvá�nì pøemohli plamen76)

a pøemìnili oheò v rosu, kdy� zpívali: v Blahosloven jsi, Hospodine, Bo�e na vìky.

¬ Skrze tebe, svìtèe, dávala Bo�í blahoda� v ducha �ivota do kostí suchých77),

nebo� tvá zbo�nost zapalovala plamen78) víry v v srdcích, je� tonula ve shnilé vodì
nevíry.

Proto nyní s Ezechielem a Eliášem, Bo�ími proroky, ve slávì vyznáváš: v

Blahoslaven jsi, otcù i náš Bo�e.

 Proto�e jsi chtìl budovat tobì svìøenou církev v jako pevnou budovu Ducha,

dal jsi svým vìøícím knihy v jako duchovní stìny pravého chrámu,

aby z nich lid poznával cesty Bo�í spásy79), v dogmata víry80) i zpùsob pravé oslavy
Boha81),

a mohl s odvahou zpívati: v Blahoslaven jsi, otcù i náš Bo�e.

® Døív ne� promluvil kámen82), v døív, ne� sama zemì vydala jasné svìdectví

o výchovní pravoslavnosti v slovanských osvìtitelù83),

zvìstoval jsi, veden láskou, v pravdu o jejich pomìru k Øímu a Caøihradu84),

aby vìøící pov�dy vyznávali: v Blahoslaven jsi, otcù i náš Bo�e.

»Sláva…  I nyní…«

Pohled zlehèující tajemství archy svìdectví v vzal �ivot lidem v krajinì
Betsemetské85).

Všeteèné zlehèování tvých tajemství, Pøeèistá, v hubí �ivot, jen� spoèívá v poznání
Boha z tebe vtìleného86).

Nás však, kteøí s vírou a láskou tebe uctíváme, v veï do �ivota vìèného.

Píseò 8. — Irmos: (Irm. l. 89 rub)

I kdy� zvuèela hudba varhan v a nesèíslní lidé se klanìli obrazu v Duøe87),
tøi mládenci se nepodøídili, v opìvovali Hospodina a oslavovali ho po všechny èasy.

74) Mt 13,4—7 75) Sk 7,60 76) Dn 3,26 77) srv. Ez 37,10 78) srv. 1K 18,38 79) Biblické dìjiny (školní uèebnice)
80) Katechismus (školní uèebnice, Praha – Hlinsko 1940) 81) Lidový sborník, Praha – Hlinsko 1933, Trebník
aj. 82) srv. L 19,40 83) vykopávky na ji�ní Moravì, provádìné po 2. svìtové válce 84) �ivot sv. Cyrila a Metodìje
a jejich pomìr k Øímu a Caøihradu, pod pseudonymem P. Malý, Hlinsko 1936. 85) 1S 6,19 86) J 17,3 87) Dn 3,7
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¬ Pevný ve víøe jako tøi starozákonní mládenci, v neváhal jsi dokazovat
prvorozenské právo Pravoslaví ve tvé zemi,

jak proti tìm, kdo zkreslili podobu cyrilometodìjství, v tak i proti mocným tohoto
svìta88).

Proto tì Bùh povolal v do své vìèné slávy,

odkud nás vybízíš: v Opìvujte Hospodina a oslavujte ho po všechny èasy.

 V den hrùzy a hnìvu, kdy Bùh na èas dopustil, v aby kanec z lesa rozrýval jeho
vinice89)

polo�il jsi �ivot za své pøátele90)
v i za ty, kdo ti døíve strojili úklady.

Tehdy pøikázal Bùh svým andìlùm: Otevøete brány91), v a� vstoupí mùj nový
muèedník.

My pak s vírou voláme: v Opìvejte Hospodina a oslavujte ho po všechny èasy.

® Shlédni s nebeských sídel, vladyko svatý, v a viz, �e minul èas dopuštìní
a vzkvétá zemì tvého lidu.

Pros však Boha, aby vzkvetlo i tvé posvátné dìdictví, v tvoje stádce, tvá církev,
modlící se k tobì,

a� celému národu zní její hlas: v opìvejte Hospodina a oslavujte ho po všechny èasy.

»Sláva…  I nyní…«

Tichým pøístavem všech bouøí zmítaných v jsi po�ehnaná Bohorodice.

Dej, a� vedeni tvou milosrdnou rukou v spatøíme po dnech zápasù a trápení záøící
svìtlo tváøe tvého Syna

a uslyšíme jeho hlas økoucí: v Pojïte, po�ehnaní Otce mého92).

Knìz: »Bohorodici a Matku svìtla v písních zvelebíme...« »Velebi�, duše má…« (GS 424/592)

Píseò 9. — Irmos: (Irm. l. 91 rub)

Zdìsil se, kdo jen uslyšel o nevýslovném Bo�ím sestoupení93), v nebo� Nejvyšší z vlastní vùle vstoupil
v tìlo.

Z panenského lùna se stal èlovìkem, v proto velebíme, vìøící, pøeèistou Bohorodici.

¬ Jako kdysi prorok Jeremiáš94) s bolestí jsi hledìl, v jak od tisíciletí byla tvému
lidu vzata církev, zøízená svatými vìrozvìsty

a násilím západních sousedù umlèována øeè95), v je� mìla dle slov apoštola spolu
s druhými jazyky96) znít k oslavì Boha.

88) Za �ivota nepublikovaná studie o vlivu latinské orientace (srv. v knize Biskup Gorazd – Z díla), Pamìtní
spis o právním postavení… a další. 89) � 80,14 90) J 15,13 91) � 24,7, � 24,9 92) Mt 25,34 93) srv: L 1,78, Dn
3,49 ap. 94) Pl 1,16 95) srv. pozn. 88 96) Ø 14,11
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Usiloval jsi vrátit svému lidu prvotní krásu víry, v a proto tì Bùh pøijal mezi své
vyvolené.

 Z Bo�í vùle odevzdal jsi duši Bohu v døív, ne� jsi dokázal splnit svùj cíl:

navrátit svoje stádce po tisíciletém odcizení v do naprosté plnosti pravoslavných
øádù97).

Tys pracoval a my jsme v tvoji práci vstoupili98), v pros Boha neustále, a� uèiní tvé
ctitele vykonavateli tvého odkazu.

® Hle, modlitbu ti pøináší církev, v kterou jsi získal prací, úsilím a muèednictvím
svým.

Pros Boha, a� dává všem lidem tvé zemì v poznati pravdu Pravoslaví, je� je spásou
všech.

»Sláva…  I nyní…«

Místo otcù budeš mít syny99), v pravil o tobì, Pøeèistá, prorok David.

Uèiò, Milostiplná, svými syny také nás, v kteøí pravoslavnì uctíváme tebe jako
Bohorodici.

Malá ektenie

Svìtelný – hlas 1. (troparový):

Je-li nedìle, pak se první svìtilen
bere nedìlní, po »Slávì« svatému Go-
razdu, po »I nyní« toté�. Jinak viz
ní�e.

Je-li nedìle, pak se první svìtilen
bere nedìlní, po »Slávì« svatému Go-
razdu, po »I nyní« svátku. Jinak viz
ní�e.

Na úsvitu dne oslavme písnìmi biskupa, v který ze tmy skepse a nevìry100) razil
cestu k Bo�ímu svìtlu

a který za èerné noci nepøátelského otroctví v s jistotou èekal úsvit dne svobody101).

»Sláva…  I nyní…«

Bohorodice, pøijmi hlas proseb našich
v a pros, pøeèistá, neustále, aby
shlazeno bylo mno�ství høíchù
našich.

Svìtilen svátku Zesnutí pøesv. Bohorodice
(»Shromá�dili se apoštolé…«) (viz pøílo-
ha 3.)

97) Vladykùv výrok v bytì pøeds. sboru starších pra�ské církevní obce, bratra Lva, dosvìdèený otcem archi-
mandritou Andrejem (Kolomackým) 98) J 4,38 99) � 45,17 100) Mínìna pøevaha volnomyšlenkáøství v dobì
vladykova pùsobení. 101) I za beznadìjné situace prvých dvou ètyøicátých let pøesvìdèoval své okolí o koneèné
porá�ce nìmeckých zbraní.

Jitøní bohoslu�ba
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»Vše, co dýchá, chval Hospodina« (GS 428/358)

Stichiry na »Chvály«:

Je-li nedìle, pak se nejprve zpívají stichiry z hlasu (4) a pak stichiry svatému Gorazdu (3 +
ze stichir na stichovnì ve veèerní). Po »Sláva…« je evangelijní stichira a po »I nyní…« »Nej-
blahoslavenìjší…«

Stichiry – hlas 4. (stichirový): Nejprve tøi stichiry svátku Zesnutí pøesv. Boho-
rodice (viz pøíloha 3.), pak následující stichiry
svìtce:

Aè muèen krutými ranami a utrpením, biskupe muèedníku, svatý Gorazde, v

nezøekl ses pravého �ivota102) — našeho Pána.

Nezalekl jsi se ani bohoborcù. v Proto i nás svými modlitbami všechny upevni.

Tvé utrpení je chloubou pravoslavné církve v èeskoslovenské zemi, biskupe,
muèedníku Gorazde, v ubitý bezbo�nými pro Krista,

proto i nás svými modlitbami v všechny ve víøe upevni.

Tvé rány a jizvy, slavný biskupe muèedníku Gorazde, v zacelují jizvy høíchù všech
vìøících103).

Pros Boha našeho, v aby spasil duše naše.

Veliký náš muèedníku Gorazde, v s láskou k tobì pøistupujeme,

oslavujeme èiny a zbo�nì uctíváme rány tvé. v Prosíme, modli se za duše naše.

»Sláva…  I nyní…«

Bohorodice, smiluj se nad námi høíšný-
mi, v posiluj nás v konání dobra,

Svátku Zesnutí pøesv. Bohorodice (»K tvému
nesmrtelnému zesnutí…«) (viz pøíloha 3.)

chraò nás, aby náhlá smrt nás neza-
stihla nepøipravené, v a pøiveï nás,
Panno, v Království Bo�í.

Veliké slavosloví, ektenie a propuštìní (GS 428 a dále / 359 a dále).

(Po trojsvaté písni – tropar svatému, »Sláva« svatému, »I nyní« svátku Zesnutí)

102) J 11,25 103) srv. Iz 53,4
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Blahoslavenství z kánonu svatého muèední-
ka Gorazda – píseò 3. a 6.

Blahoslavenství svátku, z kánonu píseò 4. a z
kánonu svatého muèedníka Gorazda píseò
3. a 6.

Po malém vchodu (je-li nedìle, pak nedìlní
tropar) tropar chrámu, tropar svatého (»Pravo-
slavných vùdce…«), (je-li nedìle, tedy kondak
nedìlní), kondak chrámu, »Sláva…« a kondak
svatého (»Uprostøed proudù…«), »I nyní…«
a »Nezahanbitelná zastánkynì…«

Po malém vchodu tropar (je-li nedìle, pak ne-
dìlní tropar) svátku Zesnutí (»Rodíc, panenství
jsi zachovala…«, pak tropar svatého (»Pravo-
slavných vùdce…«), (je-li nedìle, tedy kondak
nedìlní), »Sláva…« kondak svatého (»Upro-
støed proudù…«), »I nyní…« kondak svátku Ze-
snutí (»Hrob ani umrtí…«) (viz pøíloha 3.)

Pokud je nedìle, pak se následující se prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému
pøijímání vybírají nejprve nedìlní a pak ní�e uvedené (svìtci)

Prokimen – hlas 7.

¬ Èestná pøed Hospodinem y jest smrt svatých jeho.
 Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal?

Apoštol: �idùm 13,7—16 (zaèátek 334)

Allelujah – hlas 2.

Knì�í tvoji oblekou se ve spravedlnost, svatí tvoji se budou radovat.

Evangelium: Jan 10,9—16 [nebo jitøní evangelium: Lukáš 12,32—40 (zaèátek 67)]

Zpìv ke svatému pøijímání:

V památku vìènou vejde spravedlivý, povìsti špatné se nemusí bát.
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Pøílohy

Pøíloha 1.

1. hlas — troparový:

1. hlas — stichirový (u�ívá se pro zpìv stichir):

2. hlas — troparový nápìv:

2. hlas — stichirový nápìv:

3. hlas — troparový nápìv:

3. hlas — stichirový nápìv:

4. hlas — troparový nápìv:

4. hlas — stichirový nápìv:
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5. hlas — troparový nápìv:

5. hlas — stichirový nápìv:

6. hlas — troparový nápìv:

6. hlas — stichirový nápìv:

7. hlas — troparový nápìv:

7. hlas — stichirový nápìv:

8. hlas — troparový nápìv:

8. hlas — stichirový nápìv:

Pøílohy



25

Pøíloha 2.

Na 8:

Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání mé.

Na 7:

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.

Na 5:

Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe; oèekává duše má tvé
slovo; doufá duše má v Hospodina.

Na 4:

Od strá�e jitøní a� do noci, od strá�e jitøní nech� doufá Israel
v Hospodina.

Na 3:

Nebo� u Hospodina je milost a hojné je u Nìho vysvobození; On
vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.

Na 2:

Chvalte Hospodina, všechny národy, vychvalujte Ho všichni lidé!

Na 1:

Nebo� upevnila se Jeho milost nad námi a pravda Hospodinova
zùstává na vìky.
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Na 3:

Chvalte Hospodina zvukem polnic, chvalte Ho harfou a loutnou.

Na 2:

Chvalte Ho bubnem i rejem, chvalte Ho strunami i flétnou.

Na 1:

Chvalte Ho zvuènými cimbály, chvalte Ho cimbály dunivými, vše, co
dýchá, a� chválí Hospodina.

Pøíloha 3.

Hymny ze svátku Zesnutí pøesvaté Bohorodice, které je potøeba zaøadit do slu�by sv. Go-
razdu, slou�ené dle starého kalendáøního stylu (vzhledem k tomu, �e dle starého pravoslav-
ného kalendáøe je v den památky umuèení sv. Gorazda ještì posvátkové období tohoto veli-
kého bohorodièného svátku). V postupu »slu�by« je vyznaèeno, kam se mají patøièné hymny
tohoto svátku zasadit.

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« – hlas 1. (stichirový):

¶ Ó, obdivuhodný zázrak! v Pramen �ivota kladen jest do hrobu, a hrob stává se
�ebøem do nebe.

Plesej, Getsemanská zahrado, v svatý pøíbytku Bohorodice.

My pak spolu s archandìlem Gabrielem zpívati budeme: v Milostiplná, raduj se,
nebo� Pán jest s tebou,

jen� skrze tebe v udìluje nám milost velikou.

· Podivuhodná jsou tajemství tvá, Bohorodice, v v�dy� jsi se, Vládkynì, stala
trùnem Nejvyššího.

Dnes odebrala ses ze zemì na nebe, v sláva tvá je bo�sky krásná a záøí zázraky
hodnými Boha.

Panny, povznesete se s Matkou Krále na výšiny! v Milostiplná, raduj se, s tebou
Pán, jen� skrze tebe udìluje svìtu milost velikou.

Pøílohy



27

¸ Tvé zesnutí oslavují vládcové i trùnové, vùdcové i panstva, mocnosti i cherubíni
a strašní serafíni, v radují se pozemš�ané, krášlí se tvou Bo�skou slávou.

Klaní se ti králové s archandìly i andìly, prozpìvujíce: v Milostiplná, raduj se,
s tebou Pán, jen� skrze tebe udìluje svìtu milost velikou.

Dogmatik svátku (hlas tý�):

Na rozkaz Bo�í byli bohonosní apoštolé uchváceni oblaky vysoko do výše v

a odevšad se tak dostavili k pøeèistému a �ivotodárnému tìlu tvému, aby je
s láskou políbili.

Nejvyšší nebeské mocnosti pøišly se svým Vládcem, v aby jaty údivem a bázní
doprovodily Bohu pøíjemné a pøeèisté tìlo tvé;

vznešenì je pøedcházely a neviditelnì volaly vùdcùm øádù na výsostech: v Hle,
pøichází všech Královna, Bo�ské dítì!

Otevøte brány a povzneste ji nad celý svìt jako Matku vìèného svìtla. v Nebo�
skrze ni stala se spása všeho lidstva.

Ani pohlédnout na ni nemù�eme ani vzdát ji dùstojnou poctu; v nebo� její
vznešenost pøesahuje všeliký rozum.

Proto nejèistší Bohorodice, v pøebývající ustaviènì s Králem, nositelem �ivota,

pros ho, aby zachoval a zachránil ze všech útokù protivníkových tvùj nový lid; v

v�dy� získal tvé zastání, které radostnì a svìtlonosnì velebí na vìky.

Bohorodièen svátku (po »I nyní…« na litiji) – hlas 2. (stichirový):

Zpívejte lidé Matce Boha našeho, zpívejte!, v nebo� dnes odevzdává svou
nejjasnìjší duši do nejèistších rukou toho,

který od ní bez úèasti mu�e pøijal tìlo. v Jeho také bez ustání prosí, aby daroval
svìtu mír a milost velikou.

Bohorodièen svátku (po »I nyní…« v závìru stichir na stichovnì; posváteèní) —
hlas 8. (stichirový):

Aby nás Je�íš, tvùj Syn a náš Bùh, Bohorodice, v pøesvìdèil o svých dvou
pøirozenostech,

umírá jako èlovìk, v a jako Bùh povstává.

I tobì, Matko Bo�í, dal podle zákona pøirozenosti zemøíti, v aby se pohled na tvé
spasení nezdál nevìøícím jako klam.

V�dy� ty, nevìsto nebeská, v pøešla jsi do nebeské zemì;

kdy� jsi byla vzata z komnaty tvého pozemského pøebývání, v vzduch byl posvìcen
tvým vzestupem, jako byla zemì posvìcena tvým narozením.

Apoštolé tì odesílají a andìlé tì pøijímají. v Proto jakmile pohøbili pøeèisté tìlo tvé
a zapìli píseò nad hrobem,
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u�asle zøeli a s bázní pravili: Toto je vykoupení pravicí Nejvyššího, v On je s tebou
a nic s tebou neotøese!

Tedy, mnohoopìvovaná Matko, nepøehlí�ej nás a neopouštìj, v nebo� my jsme
lidem tvým a ovce pastvy tvé,

a jméno tvé vzýváme, v prosíce tì o spásu a milost velikou.

Tropar svátku – hlas 1. (troparový):

Rodíc, panenství jsi zachovala, v pøi zesnutí svìt jsi neopustila, Bohorodice.

Pøešla jsi k �ivotu, jsouc Matkou �ivota, v a pøímluvami svými vysvobozuješ ze
smrti duše naše.

Po »Sláva…  I nyní…« prvého sedalnu (na jitøní) – hlas 7. (troparový):

Nejctihodnìjší sbor velemoudrých apoštolù v podivuhodnì se shromá�dil,

aby slavnì pohøbil nejèistší tìlo tvé, v Bohorodice nejsvìtìjší.

S nimi i mno�ství andìlù pìlo a dùstojnì chválilo tvùj odchod, v který i my s vírou
oslavujeme.

Po »Sláva…  I nyní…« druhého sedalnu – hlas 4. (troparový):

V rození tvém bylo poèetí bez úèasti mu�e, v v zesnutí tvém byla smrt bez zániku
a tlení.

Zázrak se násobí dalším zázrakem, Bohorodice, v v�dy� jak se jen mohla ta, která
mu�e nepoznala, stát èistou �ivitelkou dítìte?

A jak je mo�né, �e Matka Bo�í v vydává po smrti vùni myra?

Proto s andìlem voláme k tobì: v Milostiplná, raduj se!

Po »Sláva…  I nyní…« po polyjeleji – hlas 4. (troparový):

Zapìj, Davide, co je to za svátek, v který jsi opìvoval kdysi v knize �almové!

Jako svoji dceru, Bo�í dítko a Pannu pøemístil ji do nebeských pøíbytkù Kristus, v

který se z ní bez úèasti mu�e narodil.

Z toho se radují všechny matky i dcery, a nevìsty Kristovy, zpívajíce v raduj se, ty,
která jsi pøešla do Království na výsostech.

Po 3. písni kánonu, kondak – hlas 2. (troparový):

Hrob ani umrtí nezajaly Bohorodici, v neumdlévající na modlitbì a nepohnutelnou
nadìji záštity,

nebo� Ten, jen� se usídlil v jejím v�dy panenském lùnì, v ji jako Matku �ivota
pøivedl k �ivotu.
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Po kondaku, ikos:

Ohraï moje myšlení, Kriste mùj, v nebo� se osmìluji opìvovat hradbu svìta, èistou
Matku tvou.

Upevni mne jako hlásného volajícího s vì�e, v v bouøi tì�kých myšlenek se mne
zastaò.

V�dy� splòuješ prosby tìch, v kdo tì vzývají a s vírou prosí.

Ty sám mi daruj jazyk pøinášející ti obì� chvály, v oèisti mou mysl od veškeré
hanebnosti.

Ka�dý záøivý dar toti� sestupuje od tebe, Dárce svìtla, v jen� ses ve v�dy
panenském lùnì usídlil.

Svìtelný po deváté písni kánonu – hlas 1. troparový):

Shromá�dili se apoštolé ze všech konèin zde, v Getsemanské zahradì, v aby
pohøbili tìlo mé,

a ty, Syne a Bo�e mùj, v pøijmi� ducha mého.

Tøi stichiry na »Chvály« svátku »Zesnutí« – hlas 4. (stichirový):

¶ Pøi slavném zesnutí tvém se radovala nebesa, v jásaly i voje andìlské.

Celá zemì se veselí a zpívá oslavnou píseò odchodu tvému, v Matko Vládce nad
veškerenstvem,

pøesvatá Panno, je� jsi man�elství nepoznala v a pøitom jsi vysvobodila lidský rod
z kletby prarodièovské.

· Ze všech konèin se na Bo�í pokyn sebìhli nejlepší z apoštolù, v aby pohøbili tebe.

Kdy� tì pak vidìli, jak jsi byla odnášena ze zemì do výše, v slyšeli hlas Gabrielùv
radostnì k tobì volající:

Raduj se ty nositelko plného Bo�ství, v raduj se ty, která jediná jsi svým rozením
spojila pozemské s výsostmi.

¸ Rodièko �ivota, pøešla jsi skrze ctihodné zesnutí své v k �ivotu nesmrtelnému;

andìlé tì nesli ve vítìzoslávì v s doprovodem vládcù a mocností, apoštolù i prorokù
a všeho stvoøení.

Panno, Matko, Bo�í nevìsto, neposkvrnìnou duši tvoji v pøijal Syn tvùj do
nehynoucích rukou svých.
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Na »Chvály« po »I nyní…« – hlas 4. (stichirový):

K tvému nesmrtelnému zesnutí, Bohorodice, Matko �ivota, v oblaka do vzduchu
uchvátila apoštoly roztroušené po svìtì,

aby jako jeden mu� stanuli pøed pøesvatým tìlem tvým v a dùstojnì je pochovali;

hlas Gabrielùm ti pøi tom zapìl: v Milostiplná Panno, raduj se, Matko panenská,
Pán s tebou.

S nimi pros Syna tvého a Boha našeho, v aby spaseny byly duše naše.

Tropar svatého biskupa Gorazda, nového muèedníka

(4. záøí dle obèanského kalendáøe — tj. 22. srpna starého církevního kalendáøe)

Hlas. 4 (troparový)

Pravoslavných vùdce a moravské církve obnoviteli, v v Bohu moudrý pøední
z pastýøù, otèe Gorazde,

jen� jsi s radostí trpìl za Pravdu, v pros milostivého Boha, aby spasil duše naše.

Kondak

Hlas 2. (troparový)

Uprostøed proudù nejistoty duchovní v setrval jsi v pravdì jako démant tvrdý

a svému rodnému národu v zvìstoval jsi cestu spásy, Pravoslaví.

Po bohumilém �ivotì uèitele Evangelia, veleknìze a pastýøe v pøijal jsi trpìlivì
a hrdinnì korunu muèednickou od Spasitele Krista.

Muèedníku, svìtiteli, otèe Gorazde, v pros za nás v Království Bo�ím.

Srbských svatých muèedníkù,
kteøí trpìli od dob kní�ete Lazara a� dodnes

(28. èervna dle obèanského kalendáøe — tj. 15. èervna starého církevního kalendáøe)

Tropar — hlas. 8.:

Pro vìrnost Bohu a Bo�í spravedlnosti jste tolik tìlesnì trpìli, v �e se zem
rozlítostnila, duše jste však spasili.

Nebe se proto raduje a nebem zní zpìv vašich pøedkù, v vítajících vás ve bránì ráje
písní:

„Vaše jména jsou zapsána v knize vìènosti, v vejdìte do ráje, dìti nesmrtelnosti.“

Pøílohy



31

My, rod váš na zemi, zvuènì k vám voláme: v „Noví muèedníci, modlete se za nás!“

Kondak — hlas. 8.:

A� chválí Boha pole, luèiny i zelené hory, v stinná údolí, rozbouøené øeky i jeskynì
tmavé,

je� byly nevinnou krví pokropeny, v svatou krví mno�ství srbských muèedníkù;

pilných hospodáøù i chrabrých vojínù, v mladíkù i dítek i panen nevinných.

A� chválí Boha i všechna nìmá tváø; v Pána, který vládne nad veškerým svìtem.

Svatému Gorazdu církevnì-slovansky:

Òðîïàðü, ãëàñ 4.

Âîçáðàííûé âîåâîäî ïðàâîñëàâíûõú è Ìîðàâñêîé öåðêâè ó÷èòåëþ, áîãîìóäðûé ïàñ-
òûðåé ïåðâîíà÷àëüíè÷å, ñâzòûé îò÷å íàøú Ãîðàçäå, ò¸ìæå çà è4ñòèíó ïîñòðàäaâú
ðaäózñz, ìîëè Õðèñòà Áîãà ñïàñòèñz äóøàìú íàøèìú.

Êîíäàêú, ãëàñ 2.

Îòðàçèâøè åðåòè÷åñòâóþùèõú ïîëêè, óñòîzëú åñè âú ïðàâäå, ÿêw êðåïêèé àäàìàíòú,
òâîåìó æå ðîäíîìó íàðîäó óêàçàëú åñè ïóòü ñïàñåíèz - Ïðàâîñëàâèå.
Áëàãî÷åñòíî ïîæèâøè, ó÷èòåëþ Åâàíãåëèz, àðõèïàñòûðþ è ïàñòûðþ, ïðèzëú åñè
ìó÷åíè÷åñêèé âåíåöú îòú Õðèñòà Ñïàñèòåëz.
Ìó÷åíè÷å, ñâzòèòåëþ, îò÷å íàøú Ãîðàçäå, ìîëè w âñåõú íàñú âú Öàðñòâèè Áîæèåì.

(Pøevzato z knihy Ñâÿòûå ×åøñêèõ çåìåëü è Ñëîâàêèè vydané v Moskvì, 2003)
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Biblí svatá (podle vyd. kralického z r. 1613), Praha 1917 (2)
Bible (ekumenický pøeklad), ERC ÈSR, Stuttgart 1984 (17)
Nový Zákon Pána našeho Je�íše Krista ve dvou svazcích (Petrohrad 1892 a 1897)

B.) Díla z pera resp. iniciativy sv. vladyky Gorazda, nového muèedníka (jen tituly
vzpomínané ve »slu�bì«):

Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zpìvù pravoslavné církve« (I. vyd.), Praha 1933 (6)
Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zpìvù pravoslavné církve« (II. vyd.), Praha 1951 (10)
Ševèík, A. V., �ídek, J., Kauer, F. P., Biblické dìjiny (II. vyd.), Praha 1951 (11)
Pravoslavný katechismus, Praha – Hlinsko 1940 (8)
Rukovì� posvátných obøadù (Trebnik), Praha 1931 (4)
Malý, P., �ivot sv. Cyrila a Metodìje, Hlinsko 1936 (7)
Pamìtní spis o právním postavení církve pravoslavné v RÈS, Praha 1932 (5)

C.) Ostatní:
Gruzín, V., Slovanský svatý Václav, Praha 1929 (3)
Parfenij, Bogoslu�ebnaja posledovanija…, Sofia, 1955 (13) Parfenij, Slu�ba na sveti sedmoèislen-
nici, Sofia, 1958 (15)
Velikij sbornik I, Ladomirová, fotoreprint, Praha 1950 (9)
Velikij sbornik II, Ladomirová, fotoreprint, Praha 1952 (12)
Irmologion, — , 1847 (1)
Novotný, A., Biblický slovník, Praha 1956 (14)
Stejskal, K., Klášter Na slovanech, Praha 1974 (16)
(Aleš, P.,) Biskup Gorazd – z díla, Praha 1988 (19)
Srbljak, Beograd, 1986 (18)
„Ñâÿòûå ×åøñêèõ çåìåëü è Ñëîâàêèè“, Èçäàòåëüñòâî ñââ. Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ „Êîâ÷åã“,
Ìîñêâà, 2003. (S po�ehnáním Jeho Bla�enosti Nikolaje, metropolity Èeských zemí a Slovenska)

Vysvìtlivky nìkterých zkratek:

Gor. sbor. = »Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zpìvù pravoslavné církve« bì�nì nazý-
vaný podle osoby svého editora jako »Gorazdùv sborník«. Stránkování zde uvádíme dvojí: první
èíslo oznaèuje stránku v prvním vydání této knihy, druhé èíslo (za lomítkem) uvádí stránku v dru-
hém vydání. Modlitby jsou zde v èeském znìní a bohoslu�ebné zpìvy opatøeny jednoduchou nota-
cí.
GS = »Gorazdùv sborník« (viz výše)
Vel. sb. = Velký sborník (Âåëèê³é Ñáîðíèêú). Modlitby jsou zde v písmu cyrilském, církevnì slovan-
sky a bez not.
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