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Slu�ba svatému zbo�nému
kní�eti velkomoravskému

Rostislavovi,
apoštolùm rovnému

Dne 28. øíjna (a 11./24. kvìtna)

Na velké veèerní slu�bì (s litijí)

Stichiry na »Hospodine, tobì volám« — na 8

(6. hlas)

PØIÈINIL SE BLAHOVÌRNÝ ROSTISLAV, aby
se národy slovanské staly svatyní Bo�í, na

ka�dém místì bylo hlásáno v jejich øeèi Evangelium
spásy a všude konány svaté bohoslu�by, a tak se stal
druhým Konstantinem. * Bohem vyvolený panovník
a kní�e náš píše císaøi caøihradskému, �e na Moravì
u� jsme se zøekli pohanství a dr�íme se zákona
køes�anského; nemáme však uèitele, jen� by Slovany
v pravé víøe jejich jazykem uèil, aby i ostatní národy,
a� to uzøí, napodobily nás. * Proto prosí zbo�ností
osvícený vládce Velké Moravy, aby mu z Byzance
poslali biskupa a uèitele takového. Pros, Rostislave,
stále Boha za lid svùj.

Císaø se poradil s patriarchou a vyslali k tobì svaté
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bratry soluòské, aby zde polo�ili ruce na pluh a po-
svátnou orbou svého kázání zúrodnili tvou zemi. * Je-
jich dílo jsi vzal pod svou ochranu, štìdøe je zaopatøil
a sám sis horlivì víru cyrilometodìjskou pravoslav-
nou osvojil. * Pøimlouvej se s nimi, aby zemì Velké
Moravy stále rodily bohaté plody ke sklizni pro Bo�í
Království.

ROZNESLA SE ZVÌST o tvých duchovních sna-
hách, nebo� Pán probudil tvé srdce, abys ho hledal,
a ukázal ti, �e vírou jsme spaseni, ale i dobrými skut-
ky je potøeba slou�it Bohu. * Nebo� víra bez skutkù je
mrtvá a bloudí ti, kteøí tvrdí, �e Boha znají, avšak
svými skutky se ho zøíkají. * Ve své starostlivosti
o prospìch moravského duchovního vinohradu, jsi
chápal, �e potøebujeme uèitele a pastýøe promlouvají-
cího do duše národa jeho øeèí, aby se vyplnilo slovo
knih: * „Chváliti budou Pána všechny národy,“ a jin-
de: „Všichni budou mluvit o velkých skutcích Bo�ích
rozliènými jazyky, jak jim dal vykládat Duch Svatý.“
* Na tvé pøímluvy a� tentý� Duch osvìcuje mysl
národù našich.

Podpoøil jsi pravé pastýøe a vyhnal ty, kteøí jen la-
hodí uším, ale odvracejí lid od pravdy k bludùm a opo-
vá�ili se nás rozeštvávat tím, �e hanìli knihy našeho
národa. * Pozdvihl jsi vladaøskou berlu proti vlkùm,
které jsi rozpoznal podle špatných plodù jejich ple-
tich. Tak jsme se tenkrát stali opravdovými ctiteli
Bo�ími, dítkami našeho Otce nebeského se všemi sva-
tými. * Chraò nás i dnes proti dravým duchovním šel-
mám vladaøským �ezlem svým.
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ZEMI MORAVSKOU uèinil jsi kvetoucí zahradou,
v ní� dosud neplodná pláòata byla naštìpována na
ušlechtilý plodonosný strom pravé Církve. * Ze sídel-
ního mìsta Caøihradu jsi jako sadaøe víry pozval
Boha hlásající zvìstovatele slova Evangelia, svaté
apoštolùm rovné Cyrila a Metodìje. * Pøijav je se ctí,
svìøil jsi jim zbo�né jinochy, aby se vzdìlávali v pravo-
slavném bohosloví a slou�ili Kristu u jeho oltáøù
v chrámech, o jejich� budování jsi peèoval. * Vypros
u Boha také nám, kteøí ctíme svìtlou památku tvou,
vìrný kní�e Rostislave, mír a milost velikou.

Z MÌSTA KONSTANTINOVA, z nìho� do všech
konèin zemì dobrý zákon vychází, jako z mateøského
lùna horní sínì jeruzalémské, povolal jsi, vyvolený
kní�e, Duchem Svatým obdaøené zvìstovatele pravdy
Bo�í. * Zklamán odmítnutím své prosby u stolce øím-
ského, * obrátil ses z Bo�í prozøetelnosti ke krajinám
svatého Ondøeje, prvního Pánem povolaného apošto-
la, a odtud pøijal jsi plnost víry apoštolské. * Pro ni jsi
nakonec vytrpìl i vìznìní i vypálení oèí svých a v kru-
tých muèeních trpitelsky jsi �ivot dokonal. * Jako vla-
daø jsi podporoval vìrozvìstù svaté dílo, jako vìzeò za
nì trpìl a v mukách pak dosáhl smìlosti pøed Bohem,
* nyní mù�eš vyprosit u Krista, aby v naší vlasti upev-
nil pravoslaví a spasil duše naše.

NEPØÁTELÉ SLOVANÙ a odpùrci díla svatých
Cyrila a Metodìje kuli na tebe pomstu. * Nikdy toti�
nezapomnìli, �e jsi naše národy vymanil z jejich tem-
ných plánù a vedl lid ke svobodì dítek Bo�ích. * Ïábel
rozlícený nad ztrátou mnoha duší na Moravì, pøipra-
vil ti jako kdysi Kristu nespravedlivý soud a skonání



v mukách. * Mnohotrpící pøeslavný vyznavaèi a budo-
vateli východní slovanské církve, v národì svém roz-
sévaèi svatého pravoslaví, pros Krista Boha o po�eh-
nání zemi moravské, èeské i slovenské, abychom �ili
ve zbo�nosti a spaseny byly duše naše.

NÁRODU SVÉMU SLOVANSKÉMU, povolal jsi,
stateèný kní�e, apoštolùm rovné zvìstovatele víry,
Cyrila a Metodìje, kteøí lidu tvému pøinesli neoceni-
telnou perlu Království nebeského. * Hledal jsi a na-
lezl, prosil jsi a bylo ti dáno, klepal jsi a bylo ti otevøe-
no, proto nyní stojíš pøed trùnem Krista Boha. * Pra-
vil Pán, �e nepøáteli jeho vìrných se stanou domácí
jeho a �e je budou udávat, hanobit a nespravedlivì
soudit, * a tak bylo i tobì dáno snášet zradu pøíbuzné-
ho, kruté odsouzení falešnými bratry a posléze do-
svìdèit svou víru i v mukách. * Nyní jsi oslavován se
sborem všech vyznavaèù a svìdkù pravoslavné víry,
a prosíme, aby ses pøimlouval u Pána za spasení nás,
kteøí zde pracujeme v zahradì Církve Bo�í.

»Sláva…«

Z MOÈÁLÙ POHANSTVÍ, v nich� ïábel vìzní
duše lidské, vyvedl tì, kní�e Rostislave, Kristus

Pán, mocí Svatého Ducha, který z Otce pøedvìènì vy-
chází a dary svými svìdèí v Synovi. Kdo Pána jako ty
vyznává, utvrzen je na skále víry apoštolské, v kte-
ré�to víøe upevòuj i nás a všechny pravoslavné Slova-
ny uctívající slavnou tvoji památku.

»I nyní…«

Dogmatik 6. hlasu (»Kdo� by nevelebil tebe, pøesvatá…«)
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Kdo� by nevelebil tebe, pøesvatá Panno, kdo� by ne-
slavil pøeèistého porodu tvého? Sám jednorozený Syn
vyzáøivší pøed vìky z Otce vzešel z tebe, èistá, vtìliv
se nevýsti�nì. Jest Bohem dle své podstaty, pro nás
stal se i èlovìkem, nerozdìluje se ve dvì osoby, ale vy-
znáván jest ve dvou nesplývajících pøirozenostech.
Toho pros, èistá, aby smiloval se nad dušemi našimi.

Paremije

Ètení z tøetí knihy Královské

Š alomoun se v pøítomnosti celého shromá�dìní Izraele
postavil pøed oltáø Hospodinùv, pozdvihl ruce k nebi

a øekl: „Hospodine, Bo�e Izraele, není Boha tobì podobné-
ho nahoøe na nebi ani dole na zemi. Mù�e Bùh opravdu
sídlit na zemi, kdy� nebesa, ba ani nebesa nebes tì nemo-
hou pojmout, nato� tento dùm, který jsem vybudoval?
Hospodine, mùj Bo�e, skloò se k modlitbì svého slu�ební-
ka a k jeho prosbì o smilování a vyslyš úpìní a modlitbu,
kterou se tvùj slu�ebník pøed tebou dnes modlí: A� jsou tvé
oèi upøeny na tento dùm v noci i ve dne, na místo, o kterém
jsi øekl, �e tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu,
kterou se bude tvùj slu�ebník modlit na tomto místì. Vy-
slýchej prosbu svého slu�ebníka i Izraele, svého lidu, kte-
rou se budou modlit na tomto místì, vyslýchej v místì své-
ho pøebývání, v nebesích, vyslýchej a buï milostiv.
(3./1. Kral 8,22–23, 27–30)

Ètení z Izaiášova proroctví

Radovati se budu v Hospodinu, zaplesá duše má
v Bohu mém, nebo� oblékl mne v roucho spasení,

pláštìm spravedlnosti pøiodìl mne, jako �enicha ozdobil
mne korunou, jako nevìstu okrášlil mne ozdobami. Nebo
jako� zemì vydává rostliny své, a jako v zahradì vyklíèí, co
zde bylo zaseto, tak Hospodin Bùh dá vyrùst spravedlnosti



a slávì své pøed všemi národy. Kvùli Siónu neumlknu,
a pro Jeruzalém si nedopøeji klidu, dokud nevzejde jako
záøe spravedlnost jeho a spasení jeho nebude svítit pocho-
deò planoucí. Uzøí národy spravedlnost tvou, a všichni
králové budou hledìt na slávu tvou, a nazvou tì jménem
novým, které vyøknou ústa Hospodinova. Nadto budeš ko-
runou slávy v ruce Hospodinovì, a diadémem královským
na dlani Boha svého. Nebudou tì u� více prohlašovat za
opuštìnou, a zemì tvá nebude více nazývána pustinou.
Dají ti jméno „oblíbená“ a zemi tvé budou øíkat „provda-
ná“; proto�e má v tobì Hospodin zalíbení, a zemi tvou pojal
za man�elku svou. Jako se jinoch �ení s pannou, tak se tví
synové o�ení s tebou, a jakou má radost �enich z nevìsty,
tak radovati se bude z tebe Bùh tvùj. (Isai 61,10 – 62,5)

Z Izaiášova proroctví ètení

Skvìj se, skvìj se, Jeruzaléme, nebo� vzešlo ti svìtlo
a zazáøila sláva Pánì nad tebou! Nebo� hle, tma po-

kryje zem a mrákota národy, ale nad tebou se zjeví Pán
a nad tebou bude mo�no vidìt jeho slávu. Králové budou
chodit v tvém svìtle a pohané z východu v tvém jasu. Roz-
hlédni se kolem a uvidíš své shromá�dìné dìti! Pøijdou
z daleka všichni tvoji synové a pøinesou na ramenou tvé
dcery. Podíváš se a zaraduješ se, ustrneš a v srdci u�asneš,
kdy� pøivalí se k tobì mnozí od moøe, pohané i lidé. Pøijdou
k tobì stádce velbloudù, nahrnou se k tobì velbloudi madi-
ánští a gefarští, pøijdou všichni ze Sáby a pøinesou ti zlato
a kadidlo, pøinesou ti drahé kamení a zvìstují spásu od
Pána. Sejdou se u tebe všechny kedarské ovce, pøijdou
k tobì skopci Nabeotští, budou však dáni k pøíjemné obìti
ne mé obìtištì a bude oslaven dùm mé modlitby. Co je to
zaè, co se slétávají jako oblak a jako holubice se svými mlá-
ïaty: Se mnou je Sion, na mì èekají ostrovy, pøedevším ale
lodì tharsijské, aby pøivezly z daleka tvé dìti a s nimi i je-
jich støíbro a zlato, pro svaté jméno Pánì a pro svatého
Israele, aby byl slavný. Cizí synové vystavìjí tvé zdi a jejich
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králové budou stát pøed tebou. Nebo� v svém hnìvu jsem tì
porazil, a v svém milosrdenství jsem tì miloval. Tvé brány,
Jeruzaléme, budou stále otevøeny, ve dne i v noci a nezav-
rou se, aby byli k tobì dovedeni mocní pohané a pøivedeni
i jejich králové. Nebo� pohané i králové, kteøí nebudou
slou�iti tobì, zahynou a pohany zastihne zkáza. Slavný Li-
banon pøijde k tobì, s cypøišem a sosnou, také s cedrem,
aby proslavil mé svaté místo. A oslavím místo, kde stojí mé
nohy. Pøijdou k tobì s bázní synové tìch, kteøí tì sni�ovali
a tebe urá�eli a pokloní se šlépìjím tvých nohou všichni,
kdo tì urá�eli a budeš nazván mìstem Pánì, Sionem sva-
tého Israele. �e jsi byl opuštìný a nenávidìný, nebylo, kdo
by ti pomohl. Pozvednu tì k vìèné radosti, k veselí rodùm
rodù. Budeš sáti mléko pohanù, vyjíš bohatství králù
a poznáš, �e já jsem Pán, který tì zachránil a Bùh Israelùv,
který tì vysvobodil. (60,1–16)

Na litiji

C aøihradský císaø Michal spolu s patriarchou sv.
Fótiem odvìtil na tvùj list: „Bùh, který pøikazuje

ka�dému národu dospìt k poznání pravdy a dosáh-
nout vyššího postavení, shlédl na tvoji víru a úsilí.
Uèinil to nyní v našich letech a zjevil písmena pro váš
jazyk, kterých døíve nebylo, ale teprve odnedávna
jsou, abyste byli i vy pøipoèteni k národùm velikým,
kteøí Boha chválí svým rodným jazykem.“ A tak ti na
tvou �ádost, Rostislave, moravský vládce, poslali
toho, komu Bùh zjevil písmena pro nás, mu�e vzácné-
ho a pravoslavného, velmi uèeného, filosofa. Pøijal jsi
tento dar vìtší a hodnotnìjší nad všechno zlato, støí-



bro a drahé kamení èi veškeré jiné pomíjivé bohatství.
Svatý kní�e Rostislave, pøímluvami svými ochraòuj
dílo svatých Cyrila a Metodìje.

Uèinil jsi, Rostislave, jak tì svatý patriarcha nabá-
dal, kdy� ti napsal: „Usiluj, kní�e, smìle upevnit toto
apoštolské dílo a z celého srdce hledat Boha. Nezapo-
mínej na svùj úkol, který ti byl Bohem svìøen, peèo-
vat o spásu celého spoleèenství, ale všechny povzbu-
zuj, aby nelenili, nýbr� nastoupili cestu pravdy.“ Mo-
ravský kní�e Rostislave, pøispìj nám shùry, aby se
šíøilo a budovalo dìdictví tvé.

Posílil tì svatý Fótios s císaøem, svatý Rostislave,
slovy: „Hleï, moravský kní�e, pøivedeš-li Moravany
svým úsilím k poznání Boha, pøijmeš za to svou od-
mìnu v tomto i budoucím �ivotì, za všechny duše,
které uvìøí v Krista, Boha našeho od nyní a� na vìky.
Zanecháš tím svoji svìtlou památku pøíštím pokole-
ním podobnì jako velký císaø Konstantin.“ Proto i my
dnešní Moravané, Èeši, Slováci a ostatní Slované
k tobì voláme: „Svatý kní�e Rostislave, pros Boha za
nás, moravský a všechen slovanský lid svùj.“

„Sláva…«

Moravský kní�e Rostislave, svatý Konstantine Slo-
vanù! Jako kdysi zvítìzil císaø Konstantin nad nepøá-
teli silou znamení uctívaného køí�e, ty jsi vyhnal po-
hanské modloslu�ebnictví a démony mocí køí�e z Vel-
ké Moravy. Jako Konstantin se svou matkou Helenou
nalezli pøevzácné døevo, na nìm� dokonal Pán, a jeho
Køí� tím darovali lidu Kristovu, pozdvihujíce jej nad
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svìtem, podobnì i ty jsi vyvýšil Køí� Pánì nad Mora-
vou, a daroval tím Slovanùm spásonosnou moc Køí�e,
skrze který Pán zjevil Vzkøíšení a pøišla spása poko-
lení køes�anskému. Svatý Rostislave, trpiteli za naši
víru, ty jsi vzal na ramena køí� svùj a následoval a�
k bolestné smrti Krista Pána, který nám ukázal cestu
spásy – od køí�e ke slavnému Vzkøíšení. Nyní v pøí-
bytcích Otce nebeského, pod trùnem Beránkovým
pros za lid svùj, který vìrnì zachovává pravoslavnou
víru tvou a vdìènì uctívá památku tvou.

»I nyní…«

Bohorodièen (nedìlní na 6. hlas)

Tvùrce a mùj Vykupitel…

Stichiry na stichovnì

(6. hlas)

NEDBAJE ZLOBY ODPÙRCÙ, hájil jsi proti zá-
keøným Frankùm dítky svého národa. Stal ses

mu oporou pøepevnou, neporazitelnou.* K lidu svému
uvedl jsi Církev apoštolskou, Duchem Svatým napl-
nìnou. I nyní, svatý Rostislave, kní�e Velké Moravy,
pros Hospodina za lid svùj. * Abychom �ili ve zbo�nos-
ti, upevnili se v pravdì svatého pravoslaví a spaseny
byly duše naše.

Spravedlivý veseliti se bude v Hospodinu a nadìji svoji skládá
na nìho.

JAKO TEHDY PO VZKØÍŠENÍ, KRISTE, v den pa-
desátý vylil jsi na apoštoly své blahoda� Svatého Du-



cha v ohnivých jazycích za zvukù vichru, tak jsi uèinil
i novou Padesátnici v zemi moravské. Pokorného
kní�ete s lidem jeho jsi osvítil, posvìtil a moudrost
duchovní jim daroval. * Nezavrhuj ani dnes od pravo-
slaví odstoupivší jeho potomky, vyhledej je jako ztra-
cenou ovci, kterou bereš na ramena a navracíš ji
k stádci vyvolených svých. Tak vstupujeme skrze brá-
nu pokání do ráje odpoèinout u nohou svého dobrého
Pastýøe. Kriste Spasiteli, na pøímluvy našeho kní�ete
Rostislava pøijmi jako milosrdný duše nás všech.

Èestná pøed Hospodinem jest smrt svatých jeho.

SKVÌJE SE DNES, svatý kní�e Rostislave, ve-
leslavná památka tvá v zemích, díky tobì vírou osví-
cených, a proto se radují všichni zbo�ní lidé pravo-
slavní. * Nejradostnìji však plesá slovanská východní
církev, která slaví svátek, tìšíc se z plodù setby sva-
tých Cyrila a Metodìje. * Rodní bratøi, evangelia
Kristova zvìstovatelé a naši apoštolé pøišli z východu
na tvé pozvání a pøinesli nám poklady víry, kterou
získávají spásu duše naše.

„Sláva…«

(6. hlas)

SHÙRY OSVÌCUJE KRISTUS PÁN LID SVÙJ,
ukazuje mu bránu spásy, která se otevírá v Pravosla-
ví. Jako�to velkomoravský vládce, Rostislave, pozvá-
ním svatých Cyrila a Metodìje jsi zapoèal veliké dílo
budování slovanské východní církve, ve které jsme
naší øeèí uèeni Evangeliu, uvádìni do pravoslavné
víry a slou�íme byzantské bohoslu�by. Postaral ses,
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aby se otevøela cesta spásy pro lid Bohem ti svìøený,
jako vládce Moravy i nyní starostlivì peèuj shùry,
abychom také my mohli kráèet stezkou Evangelia. *
Abychom jako ty, kní�e Rostislave, otevøeli duše své
zbo�nosti, srdce si nechali naplnit blahodatí Ducha
Svatého. Posílen od Pána stateènì jsi bránil pravo-
slavnou víru a dílo svatých Cyrila a Metodìje. Nás,
jako tenkrát lid svùj moravský, vyuèuješ pøíkladem
svým. Chraò národy slovanské svou udatnou pravicí
proti svìtským pokušením a útokùm démonù doby
naší.

»I nyní…«

Bohorodièen

Bohorodice, tys réva pravá, z ní� nám vyrostl plod
�ivota. K tobì se modlíme: Pros, Vládkynì, se všemi
svatými apoštoly, aby se smiloval nad dušemi našimi.

Tropar

(6. hlas)

Prvý mezi kní�aty ] národa svého, ] Bohem byv
nabádán ] zatou�il jsi zanechati slou�ení mod-

lám v a v pravé víøe ] poznávati Boha �ivého ] pro-
zøetelnì peèujícího ] o lid svùj. v Moravský kní�e
Rostislave, ] po�ehnán jsi byl svìtci Cyrilem a Meto-
dìjem, ] kteøí velikou lásku projevili k lidu slovan-
skému, ] pros za nás v pøíbytcích Otce nebeského, v

aby spasil duše naše.



Na liturgii

Tropar

(Viz závìr veèerní)

Kondak

(6. hlas — stichirový)

C elým srdcem svým i duší ] Boha sis zamiloval. v

Pozval jsi z Konstantinopole moudré uèitele, ]

pøinášející na Moravu víru pravoslavnou, v kteøí na-
uèili lid tvùj zákonu Bo�ímu ] a Evangeliu pøe-
lo�enému do øeèi slovanské. v Z jejich knih pak i my
vzdìláni jsouce, ] Bohu díky vzdáváme, v �e nezù-
stali jsme v nevìdomosti, ] ale pouèeni jsme, co je
vùle Bo�í v a jak spasiti duše své ] pro nekoneèný
�ivot v nebesích v na pøímluvy tvé, ] kní�e
Rostislave.

Prokimen

(4. hlas) (� 44,8 a 18)

Miluješ spravedlnost, a nenávidíš bezbo�nosti, y

proto� pomazal tì Bùh tvùj olejem veselí nad spoleè-
níky tvé.
Verš: Pøepásej se meèem pøi bedrech svých, reku udat-
ný, pøepásej se krásou a dobrotou svou, do boje vyjeï,
a uspìješ. Kraluj pro pravdu, mírnost a spravedlnost.

Apoštol: Gal 1,1–11 nebo Øím 8,13–19

14 Slu�ba sv. Rostislavovi Moravskému



Na liturgii 15

Alleluja (6. hlas)

1. verš: Vyvýšil jsem vyvoleného z lidu svého.
2. verš: Nebo� ruka má ho zaštítí a rámì mé ho upevní.

Evangelium: Jan 10,1–9

Ke svatému pøijímání

V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné ne-
musí se bát. Alleluja (3×). (�alm 111.)

Zøejmì nejstarší zobrazení sv. Rostislava ve starobylé znojemské rotun-
dì sv. Kateøiny (pochází nejpozdìji z r. 1134, mo�ná je ještì starší).
Symbolická tzv. „oráèská scéna“, ve které kní�e povolává sv. Cyrila
a Metodìje k pluhu. Jde o pou�ití podobenství z evangelia – pluh je sym-
bolem misionáøské èinnosti, zúrodnìní zemì národa pro Bo�í setbu.
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Kondak sv. Rostislavovi

ú

ú

ú

Pøíloha s notací

Tropar sv. Rostislavovi



Notace troparu a kondaku 17

(6. hlas – stichirový)

(6. hlas – troparový)



Poznámka o typikonu slu�by
ke sv. Rostislavovi Moravskému

Hlavní svátek sv. Rostislava (846—870) pøipadá na den 28. øíjna (sou-
hlasnì dle obèanského i církevního kalendáøe). Na 11. kvìtna (dle ob-
èanského kalendáøe 24. kvìtna) pøipadá menší svátek – spoleènì
s památkou sv. Metodìje a Cyrila.
Sv. Rostislav je oslavován jako svatý panovník, který pøivedl svùj
lid ke køes�anské víøe (podle tradice mají titul „apoštolùm rovný“).
Zároveò je „vyznavaè“, co� znamená, �e pro pravoslavnou víru byl pro-
následován, muèen, zmrzaèen a trpìl, ale nebyl pøi tom zabit (proto�e
však zemøel ve vìzení, mù�e být nazván muèedníkem).
Slu�ba sv. Rostislavu je koncipována jako svátek velkého svìtce, který
mù�eme v hierarchii dùle�itosti sváteèních dnù zaøadit mezi ty, které
jsou v bohoslu�ebných knihách oznaèenyè (køí�kem bez pùlkruhu), co�
odpovídá oslavì svátku významného místního svìtce (takto jsou napø.
i v Ruské církvi oznaèeny dny slavných ruských svatých). Dle boho-
slu�ebné ústavy (typikonu) pravoslavné církve to znamená slu�bu s po-
lyjelejem a je-li to vùle pøedstaveného, mù�e být i s bdìním, resp. velká
veèerní s litijí (kde je chrám zasvìcen tomuto svìtci, mìlo by bdìní jis-
tì být; hymny pro jitøní bohoslu�bu však zatím nejsou). Zcela jistì se
však pøedpokládá liturgické uctìní svátku sv. Rostislava velkou veèerní
s litijí a �ehnáním chlebù, co� se koná v pøedveèer sváteèního dne.
Všechny k tomu nále�ející stichiry jsou zde k dispozici.
V pøedveèer dne svátku sv. Rostislava se u nás na velké veèerní koná
pouze slu�ba sv. Rostislavovi. X Na veèerní se slou�í takto:

Je-li zároveò pøedveèer nedìle, pak stichiry na „Hospodine, k tobì
volám“ na 10; nejprve bereme z oktoichu (dle nastupujícího hlasu) tøi
stichiry nedìlní, jednu východní (Anatoliovu). Po tìchto ètyøech nedìl-
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Prokimen

ú



ních stichirách bereme z této slu�by šest prvních stichir svatému Rosti-
slavovi. | Není-li pøedveèer nedìle, stichiry na „Hospodine, k tobì vo-
lám“ na 8, co� vy�aduje první zde uvedenou stichiru èíst dvakrát. ~

„Sláva“ sv. Rostislavovi. Po „I nyní“ se (není-li pøedveèer nedìle) zpívá
bohorodièen – dogmatik dle hlasu „Slávy“ (èili 1. nedìlní bohorodièen
z oktoichu dle hlasu, na který se zpívala pøedcházející stichira). Je-li
pøedveèer nedìle, tak místo toho dogmatik pøíslušného nastupujícího
hlasu. Vchod s kadidlem. ~ Prokimen dle dne v týdnu a tøi paremije ète-
né obvykle panovníkùm (jsou zde uvedeny). ~ Litijní stichiry jak jsou
zde uvedeny vèetnì „Sláva“. Po „I nyní“ zpívat bohorodièen tam uvede-
ný. ~ Stichiry na stichovnì: je-li pøedveèer nedìle, berou se stichiry ne-
dìlní, pak „Sláva“ sv. Rostislavovi a po „I nyní“ nedìlní bohorodièen na
stichovnì podle nastupujícího hlasu; | není-li pøedveèer nedìle, ètou se
všechny tøi stichiry na stichovnì sv. Rostislavovi, pak „Sláva“ sv. Rosti-
slavovi, pak „I nyní“ a bohorodièen na stichovnì nedìlní dle hlasu „Slá-
vy“ (tedy z oktoichu dle hlasu pøedcházející stichiry). ~ Tropary po
Otèenáši pøi po�ehnání chlebù: je-li pøedveèer nedìle, pak „Raduj se,
Bohorodice Panno“ (dvakrát) a tropar sv. Rostislavovi (jednou) [tak je
to dle typikonu pro slu�bu celého bdìní (tj. veèerní s jitøní); koná-li se
však jen velká veèerní s litijí bez bdìní (tj. bez jitøní), pak tropary
v pøedveèer nedìle takto: nedìlní, sv. Rostislavovi, „Raduj se, Bohorodi-
ce Panno“]. Jestli se z nìjakých dùvodù nekonala litije, ale slou�í se jen
velká veèerní bez po�ehnání chlebù, pak v pøedveèer nedìle tropary:
nedìlní, „Sláva“, sv. Rostislavovi, „I nyní“, propustný (tj. závìreèný) bo-
horodièen z oktoichu dle hlasu nedìlního troparu. | Není-li pøedveèer
nedìle, tedy pøi po�ehnání chlebù tropar sv. Rostislavovi (dvakrát), pak
„Raduj se, Bohorodice Panno“ (jednou). Jestli se z nìjakých dùvodù ne-
konala litije, ale slou�í se jen velká veèerní bez po�ehnání chlebù, pak
tropary tyto: sv. Rostislavovi, „Sláva… I nyní…“ propustný (tj. závìreè-
ný) bohorodièen z oktoichu dle hlasu troparu sv.  Rostislava.

Typikonální poznánka 19
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Píseò ke svatému kní�eti Rostislavovi

Text písnì vznikl v Brnì.

Zpívá se hlavnì pøi liturgii k svátku nebo pøi procesí.

Refrén se opakuje po ka�dé sloce (mo�no v�dy dvakrát) ú



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

~ Tropary pøi �ehnání chlebù se zpívají bez »Sláva…« »I nyní…«
~ Slu�ba dalším svatým, kteøí mají toho dne památku, se mù�e ko-

nat napø. na malé veèerní pøed velkou veèerní.
X Na liturgii (v chrámu zasvìceném nìkterému svatému, tj. nikoliv

svátku Pánì èi Bohorodice). Je-li nedìle – tropary na malém vchodu: ne-
dìlní (mù�e i nemusí být i chrámu) a Rostislavovi. Kondak nedìlní
(chrámu), »Sláva…« kondak Rostislavovi, »I nyní…« „Nezahanbitelná
zastánkynì…“ (Pokud je chrám zasvìcen svátku Bohorodice, pak se
jeho kondak v�dy pøesouvá na závìr a zpívá se místo „Nezahanbitelná
zastánkynì“). Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijí-
mání – nedìlní a Rostislavovi. ~ Není-li nedìle: zaèátek liturgie a bla-
hoslavenství jako v nedìli. Tropary na malém vchodu: chrámu a Rosti-
slavovi. Kondaky: chrámu, »Sláva…« Rostislavovi, »I nyní…« „Neza-
hanbitelná zastánkynì…“ (Je-li chrám zasvìcen Bohorodici, pak se
místo kondaku „Nezahanbitelná zastánkynì…“ v�dy bere kondak chrá-
mu, který se tudí� pøesouvá na závìr zpìvu kondakù.) Prokimen,
apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání –  Rostislavovi.

k Zvláštní typikonální pøípad: je-li chrám zasvìcen sv. Rostislavovi
a jeho svátek pøipadne na nedìli, slou�í se tého� dne veèerní s opuštì-
ním chrámového svátku. Postup veèerní je jako u tzv. „všednodenní“.
Stichiry se berou takto: na prvních stichirách se berou nejprve 3 stichi-
ry sv. Rostislavovi a pak 3 stichiry svatému následujícího dne. „Sláva“

Typikonální poznámka 21

Refrén písnì



Rostislavovi. „I nyní“ dogmatik dle hlasu „Slávy“. Vchod není. Svìtlo ti-
ché. Prokimen dne. Paremije se neberou. Hned následuje: „Dej�, Hospo-
dine, abychom veèer tento…“ a poté prosebná ektenie. Litije není. Sti-
chiry na stichovnì – Rostislavovi. „Sláva“ Rostislavovi. „I nyní“ nedìlní
bohorodièen dle hlasu Slávy. Tropary po Otèenáši: Rostislavovi. „Sláva“
a tropar svatému následujícího dne. „I nyní“ nedìlní propustný bohoro-
dièen dle hlasu Slávy. Následuje ektenie a propuštìní. (Opuštìní chrá-
mového svátku se nekoná, je-li následujícího dne svátek nebo památka
svìtce s polyjelejem nebo bdìním, co� není pøípad ani jednoho z obou
termínù svátku sv.  Rostislava.)

Poznámka k typikonu
Významnost svátku sv. Rostislava pro naší místní pravoslavnou církev
v èeských zemích a na Slovensku je urèena tím, �e se jedná o historicky
první z øady svìteckých osobností sboru našich pravoslavných ne-
beských ochráncù. Tyto místní pravoslavné svaté, v èele se sv. Rostisla-
vem a sv. Cyrilem a Metodìjem, pova�ujeme za nejvýznamnìjší osoby
tìchto krajin. Proto mu nále�í oslava na velké veèerní s litijí èi s bdìním,
jak to odpovídá zaøazení liturgického uctívání nejvìtších místních svìt-
cù v hierarchii církevních svátkù.

Stichiry je mo�no èíst i pøi liturgii pøed svatým pøijímáním (ètou se, jak
jdou za sebou, bez meziveršù, bez „Sláva… I nyní…“, bez hymnù z oktoi-
chu a bez paremijí).

Pou�ité ilustrace – ikonografická zobrazení sv. Rostislava
1 str. obálky – ikona Jany Baudišové (2016, Jihlava)
2. str. obálky – soudobá freska v Èerné Hoøe
15. str. – Freska v rotundì sv. Kateøiny, Znojmo (viz popiska)
23. str. (3. str. obálky) – nahoøe – kresba pro pohlednici (J. Baudišová
zaè. 90. let). — 23.str. (3. str. obálky) – dole – ikona ze Slovenska
24. str. (4. str. obálky) – nahoøe – kanonizaèní ikona; kní�e s listinou do-
pisu pro byzantského císaøe, chrámem jako symbolem panovníka, který
se pøièinil o christianizaci svého lidu, a s tøemi poudy �ivé vody víry na-
pájející tøi národy jeho státu (k svatoøeèení v r. 1994 pøipravil L. Kupec)
24. str. (4. str. obálky) – dole – kní�e Rostislav vítá soluòské bratry a by-
zantské vìrozvìsty sv. Cyrila (Konstantina) a Metodìje na Moravì (iko-
na z dílny monacha Amvrosia v monastýru sv. Nikodima, Pentalofos,
Øecko; zhotoveno pro chrám sv. Cyrila a Metodìje v Soluni; asi 2010)

Èlánky o sv. Rostislavovi a o jeho svatoøeèení viz na:
www.orthodoxia.cz/c_m/      download.pravoslavi.cz

V Jihlavì 2018—19–21 (v. 0.4)
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