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Povýšení uctívaného
a o�ivujícího Køí�e

14. záøí

V tento den se v mìstì Konstantinovì, jako� i všude jinde, nezpívá slu�ba
k Zlatoústovi (jen� tohoto dne zesnul), a to právì kvùli pozdvihování uctíva-
ného Køí�e, svátku Pánì, a pøekládá se na 13. listopad.

Pojïte, pokloòme se Králi, našemu Bohu…
Dobroøeè, duše má Hospodinu… (�alm 103./104.)
Velká ektenie

V sobotu veèer se zpívá Bla�ený mu� a celá kathisma
V nedìli veèer se zpívá Bla�ený mu�, 1. antifona
V jiný den se Bla�ený mu� nezpívá
Malá ektenie (v sobotu a nedìli veèer)

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«. — Na 8

(Hlas 6.)

Na 8: Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání
mé.

Pozdvihujeme svatý Køí�, jen� ká�e všemu tvorstvu, aby opìvovalo
nejèistší utrpení Krista, jen� byl na nìm povýšen. Nebo� zahubil na
nìm toho, který hubil nás, mrtvé o�ivil, dal jim krásu a uèinil hodný-
mi �ivota na nebesích jako milosrdný z pøemíry své dobroty. Proto se
radujeme a vyvyšujeme jméno jeho a krajní soucit jeho velebíme.



Na 7: Ké� bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.

Opakuje se pøedchozí stichira.

Na 6: Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine,
kdo� obstojí? U tebe však je oèištìní.

Opakuje se pøedchozí stichira.

Na 5: Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše
má tvé slovo; doufá duše má v Hospodina.

Moj�íš tì pøedobrazil, kdy� vztáhl ruce vzhùru, a tak pøemohl tyra-
na Amaleka. Uctívaný Køí�i, chloubo vìøících, pevnosti trpitelù,
okraso apoštolù, obránce spravedlivých, záchrano všech ctihodných
mnichù. Hledíc všechno stvoøení, jak jsi pozdvihován, veselí se a slav-
nostnì oslavuje Krista, který skrze tebe spojil, co bylo rozdìleno,
nejvìtší svou dobrotou.

Na 4: Od strá�e jitøní a� do noci, od strá�e jitøní nech� doufá Israel
v Hospodina.

Opakuje se pøedchozí stichira.
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Na 3: Nebo� u Hospodina je milost a hojné je u nìho vysvobození; on
vysvobodí Israele ze všech jeho nepravostí.

Opakuje se pøedchozí stichira.

Na 2: Chvalte Hospodina všichni národové, vychvalujte ho všichni
lidé!

Nejuctívanìjší Køí�i, dnes pozdvihovaný, jeho� s veselím obklopují
øády andìlské! Ty pozdvihuješ bo�ským pokynem všechny, kteøí byli
z ráje vyhnáni pro kráde� zakázaného pokrmu a tím smrti propadli.
Proto tì my vìøící s vírou líbáme srdcem i ústy, èerpajíce posvìcení,
a voláme: „Vyvyšujte Krista, nejdobrotivìjšího Boha a klaòte se
bo�skému podno�í jeho!“

Na 1: Nebo� upevnila se jeho milost nad námi a pravda
Hospodinova zùstává na vìky.

Opakuje se pøedchozí stichira.

»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 2.)

Následuje zpìv zde dole uvedeného bohorodiènu.
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Malý vchod
Svìtlo tiché…
Prokimen dne v týdnu

Pøipadne-li tento svátek na sobotu, tedy se v pátek veèer vynechává proki-
men soboty a zpívá se následující velký prokimen hlas 7.:

Náš Bùh je na nebesích i na zemi, y vše, co chce, to uèiní.
Chvalte, slu�ebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo!

Pøipadne-li tento svátek na nedìli, pak se zpívá prokimen nedìlní (tj. pro so-
botu veèer): Hospodin kraluje…

Paremije

Z knihy Východu ètení.

K
dy� Moj�íš odvedl syny Israele od Rudého moøe, vyšli na pouš�
Sur. Tøi dny šli pouští, ani� nalezli vodu k pití. Kdy� potom pøi-

šli do Mary, nemohli vodu z Mary pít, nebo� byla hoøká. Proto bylo na-
zváno to místo jménem Mara, Hoøkost. Tehdy lid reptal proti
Moj�íšovi. „Co máme pít?“ øíkali. Moj�íš tedy volal k Hospodinu
a Hospodin mu ukázal døevo. Kdy� jej vpustil do vody, voda se stala
sladkou. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a pravidla. A tam jej
zkoušel a pravil: „Budeš-li opravdu naslouchat hlasu Hospodina,
Boha svého, a èinit, co se mu líbí, budeš-li pozorný k jeho pøikázáním
a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím �ád-
nou bolest, kterou jsem dopustil na Egypt – nebo� já jsem Hospodin,
který tì uzdravuje.“ A pøišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pra-
menù a sedmdesát palmových stromù; tam se utáboøili pøi vodách.
Kdy� vytáhli z Elimu, (v patnáctý den druhého mìsíce po jejich od-
chodu z Egypta) pøišla celá izraelská obec na pouš� Sin rozkládající
se mezi Elimem a Sinají. (15,22— 16,1)
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Z knihy Pøísloví ètení.

S
ynu, neodmítej trest Hospodinùv, ani neklesej, jsi-li kárán, nebo�
koho miluje Hospodin, toho trestá. Bije ka�dého syna, jeho� pøijí-

má. Blahoslavený èlovìk, jen� nalezl moudrost, a smrtelník, jen� ví,
co je rozum. Nebo� kupovat ji lepší jest, ne�li získat poklady zlata
a støíbra. Je pøece vzácnìjší ne�li drahé kamení a �ádné zlo se jí
nemù�e postavit. Je pochopitelná všem, kdo ji milují. Vše, co bývá
lidmi cenìno, je jí nedùstojné. Dlouhovìkost a mnohá léta �ivota jsou
v její pravici; v její levici je bohatství a sláva. Z jejích úst vychází spra-
vedlnost, na jazyku nosí zákon i milost. Chodí po cestách dobroty
a všechny její stezky vedou k pokoji. Je stromem �ivota všem, kdo se jí
pøidr�ují, a je pevnou oporou tìm, kdo ji ctí jako dar od Hospodina.
(3,11—18)

Z Izaiášova proroctví ètení.

T
ak praví Hospodin: Tvé brány, Jeruzaléme, budou otevøené stále
dnem i nocí a nebudou se zavírat, aby k tobì pøišlo bohatství po-

hanù a pøivedeni byli jejich králové. Nebo� národy a králové, kteøí by
ti neslou�ili, zahynou. Takové národy budou ohavnostmi svými zpus-
tošeny. Pøijde k tobì sláva Libanonu – cypøiš, jedle a cedr, aby prosla-
vila svaté místo mé; oslavím tak místo nohou svých. A dostaví se
k tobì s bázní i synové tìch, kdo� tebou pohrdali a utlaèovali tì, a bu-
dou se klanìt šlépìjím nohou tvých všichni, je� trápili tebe, a budeš
nazváno mìstem Hospodinovým, Sion svatého Israelova. Za to, �e jsi
bylo opuštìno, nenávidìno a nebylo, kdo by ti pomohl, postavím tì do
vìèné radosti, do veselí na všechna pokolení. Budeš sáti mléko náro-
dù a pojídat bohatství králù a poznáš, �e já jsem Hospodin, který tì
spasil, Bùh Israelùv, který tì vysvobodil. (60,11—16)

Litijní stichiry

(Hlas 1.) Od Andreje Jerusalemského

Dnes vskutku došla naplnìní svatì hlásaná slova Davidova, nebo�
hle, zjevnì se klaníme podno�í tvých nejèistších nohou a v nadìji, �e
zastínìni budeme køídly tvými, Nejslitovnìjší Pane, voláme k tobì:
„Nech� zraèí se na nás svìtlo tváøe tvé a povznesena je korouhev pra-
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voslavného lidu tvého pozdvihováním uctívaného Køí�e tvého,
Kriste, mnohomilostivý!“

Døevo stromu �ivota vìèného na místì popravném zasazené, na
nìm� ve støedu zemì dokonal spásu pøedvìèný Král, je pozdvihováno
dnes k posvìcení všech svìtových stran a dùm Vzkøíšení se obnovuje.
Radují se andìlé na nebi, veselí se lidé na zemi a hlasitì volají s Davi-
dem: „Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho a klaòte se podno�í nohou
jeho, nebo� svaté jest a skýtá svìtu milost velikou!“

Patriarcha Jákob pøedobrazil Køí� tvùj, Kriste, kdy� udìloval synùm
po�ehnání a pøekøí�il pøi tom ruce vkládané na hlavy jejich. Tento
Køí� dnes povyšujíce, Spasiteli, voláme: „Dopøej vítìzství Krista mi-
lujícímu králi, jako udìlil jsi pøemo�ení nepøátel Konstantinu!“

(Hlas 2.) Od Theofana Popsaného, episkopa nicejského

Køí� �ivotodárce, bo�ský poklad ukrytý v zemi, zjevil se na nebi
zbo�nému císaøi Konstantinovi a jako rozumu pochopitelné písmo
ukazuje se mu tím znamení vítìzství nad nepøáteli. Císaø pak ra-
dostnì nechal s vírou a láskou Kristùv Køí� posvátnì pozdvihnout do
výše, aby jej všichni uzøeli. Horlivostí jeho byl toti� Køí� vynesen
z lùna zemì k osvobození svìta a ke spáse duší našich.

Od Kypriana Studity

Pøekøí�ené ruce patriarchy Jákoba pøi �ehnání dìtí pøedobrazily
mocné znamení Køí�e tvého. Tøímajíce Køí� jako ochránce nepøeko-
natelného, mocnì odháníme pluky démonù, pýchu Beliála tím koøí-
ce, pøemáháme všehubící sílu nenávistného Amaleka. Køí�, jen� nyní
se zbo�nými myšlenkami pozdvihujeme, pøinášíme tvé dobrotì pro
oèištìní høíchù a mnohohlasnì voláme: „Pane, kterýs pøijal tìlo
z Panny, smiluj se a slituj, Blahý, nad stvoøením, je� jsi rukama
svýma moudøe uèinil!“

Od Lva VI. Moudrého, vladaøe

Ty jsi moje mocná záštita, ze tøí èástí slo�ený Køí�i Kristùv! Posvì�
mì svou mocí, abych tì s vírou a láskou uctíval a oslavoval!

(Hlas 4.)
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Tleskejme dnes pøi písních nad slavností s veselou tváøí a jazykem
zvuènì zvolejme: „Kriste, kvùli nám ses nechal soudit, poplivat a bít,
v šarlat ses odìl a vystoupil a� na Køí�. Slunce a mìsíc to spatøivše,
zahalily své svìtlo, zemì se strachem otøásla a chrámová opona se ve
dví roztrhla.“ Nyní uèiò i pro nás èestný Køí� svùj opatrovníkem,
ochráncem a zapuditelem démonù, abychom všichni, líbajíce jej, vo-
lali k nìmu: „Zachraò nás, Køí�i, mocí svou! Osvì� nás svìtlem svým!
Posilni nás, vzácný Køí�i, pøi svém pozdvihování, nebo� jsi nám byl
darován jako svìtlo a záchrana duší našich!“

Od Anatolia

Hvìzdami jasnì záøící obraz tvùj, Køí�i, pøedobrazil vítìzné zdolání
nepøátel zbo�nému velikému císaøi. Kdy� tì pak jeho matka Helena
nalezla, pøièinila se, aby tì svìt spatøil. Tebe dnes pozdvihujíce, zá-
stupy vìøících volají: „Osvì� nás svìtlem svým, Køí�i �ivotonosný! Po-
svì� nás silou svou, Køí�i nejctìnìjší, a upevni nás pozdvihováním
svým, Køí�i svatý, povznášený proti dorá�ení nepøátel!“

»Sláva…« »I nyní…« Hlas tý�. Od Anatolia

Moj�íš pøedobraziv pùsobení posvátného Køí�e, Kriste, porazil pro-
tivníka Amaleka na Sinajské poušti. Kdy� toti� rozpøáhl ruce, uèiniv
tím podobu Køí�e, jeho lid dostal sílu. Nyní se však na nás naplnil
prùbìh této události. Dnes je Køí� pozdvihován a démoni prchají.
Dnes je všechno tvorstvo ze zhouby vysvobozeno, nebo� díky Køí�i
nám vysvitly blahodatné dary. Proto se všichni radujeme, padáme
pøed tebou a rceme: „Veliká jsou díla tvá, Pane, sláva tobì!“

Litijní ektenie

Stichiry na stichovnì

(Hlas 5.)

Buï pozdraven, �ivotonosný Køí�i, nepøekonatelné vítìzství
zbo�nosti, bráno ráje, oporo vìøících, hradbo církve! Tebou byla zhou-
ba potøena a kletba zahlazena, panství smrti smeteno a my povzne-
seni od zemì k nebesùm! Nepøemo�itelná zbrani bojovníkù proti
démonùm, slávo muèedníkù, vpravdì okraso ctihodných mnichù, pøí-
stave spásy, jen� skýtá svìtu milost velikou!
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Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho a klaòte se podno�í nohou jeho,
nebo� svaté jest! (� 98,5)

Buï pozdraven, nejuctívanìjší Køí�i Pánì, jím� bylo lidstvo zbaveno
dávné kletby! Ty jsi vskutku znamením radosti, které pøi svém
pozdvihování srá�í nepøátele, náš pomocníku, vládo králù, sílo spra-
vedlivých, kráso knì�í; kdykoli jsi znázoròován, hrozivé útoèníky za-
háníš. Ó, �ezlo moci, jím� jsme vedeni na pastvu zelenou, zbrani
pokoje, tebe s bázní obklopují andìlé, bo�ská slávo Krista, jen� pro-
kazuje svìtu milost velikou!

Bùh však byl králem naším u� pøed vìky, spásu vykonal ve støedu
zemì. (� 73,12)

Buï pozdraven, drahocenný Køí�i, vùdce slepých, lékaøi chorých,
vzkøíšení všech zemøelých, který jsi pozvedl nás, do záhuby padlé!
Uctívaný Køí�i, jím� byla rozdrcena záhuba a rozkvetla nehynouc-
nost, my smrtelní pozemš�ané jsme jím byli zbo�štìni a ïábel u�
nav�dy sra�en! Hledíce dnes na tebe, jak jsi pozdvihován rukama ar-
chijereje, vyvyšujeme Toho, jen� byl na tobì povznesen, a tobì se
klanìjíce, èerpáme v hojnosti milost velikou!

»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 8.) Od Jana Monacha (Jana Damašského)

Tomu, co Moj�íš kdysi svým tìlem pøedobrazil a srazil tím Amaleka
a zvítìzil, a èemu David pìvec velel se klanìti, nazývaje to podno�ím
tvým, drahocennému Køí�i tvému, Kriste Bo�e, my høíšní se dnes
klaníme. Nehodnými ústy opìvujme tebe, jen� dal ses na nìj dobro-
volnì pøibít, a prosíme: „Pane, uèiò nás spolu s lotrem po pravici hod-
nými svého království!“

Nyní propouštíš…

Tropar po Otèenáši (hlas 1.) Pøi po�ehnání chlebù

Spasi�, Pane, lid svùj a po�ehnej dìdictví svému! Vítìzství daruj
nad nepøáteli køes�anùm pravoslavným a ochraòuj vìrné své Køí�em
svým. (Tøikrát)

Po�ehnání pìti chlebù
Závìreèné propuštìní
Mnoholetí
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Z jitøní

Kondak Køí�i (hlas 4.) (Zpívá se na liturgii)

Jen� povznesl ses, Kriste, Bo�e, na Køí�i dobrovolnì, obdaruj slito-
váním svým nový lid svùj nazývající se jménem tvým. Mocí svou zví-
tìzit nad nepøáteli mu dej, radost pravoslavným køes�anùm daruj,

Povýšení uctívaného a o�ivujícího Køí�e 11

Tropar Køí�i (hlas 1.) Pøi po�ehnání chlebù (tøikrát) a pøi liturgii

Buï na obvyklý èeský nápìv:



kteøí tøímají jako pomoc od tebe zbraò pokoje, znamení nepøemo-
�itelného vítìzství.

Pøed liturgií se koná vynášení (pozdvihování) a uctívání Køí�e (str. 25)
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Nebo tropar Køí�i na starobylý byzantský nápìv:



Na liturgii

Antifona 1. (Hlas 2.)

Bo�e, Bo�e mùj, slyš mne, proè jsi mne opustil? (� 21,2)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!

Vzdalují mne od spásy jména høíchù mých. (� 21,2)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!

Bo�e mùj, dnem i nocí k tobì volám, a neodpovídáš, – tím však nejsem
zmaten. (� 21,3)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!

Ty pøece ve svatosti pøebýváš – chválí tì Izrael! (� 21,4)

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!

»Sláva…« »I nyní…«
Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás!
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Kondak Køí�i (hlas 4. – stichirový) (zpívá se na liturgii)
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Antifona 1.

A hned poté: „Jednorozený Synu…“ (jako v nedìli)

A nakonec ještì jednou zazpívat verš: „Na pøímluvy Bohorodice…“

Antifona 2.
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Antifona 2. (Hlas 2.)

Co� jsi nás, Bo�e, nav�dy zavrhnul? (� 73,1)

Synu Bo�í, tìlem ukøi�ovaný, spasi� nás, zpívající tobì: Alleluja!

Vzpomeò si na spoleèenstvo lidu svého, je� od dávna získal jsi sobì.
(� 73,2)

Synu Bo�í, tìlem ukøi�ovaný, spasi� nás, zpívající tobì: Alleluja!

Lid tvùj je touto horou Sión, na ní� ses usídlil. (� 73,2)

Synu Bo�í, tìlem ukøi�ovaný, spasi� nás, zpívající tobì: Alleluja!

Bùh však, jsoucí Králem naším pøede všemi vìky, spásu uchystal ve
støedu zemì. (� 73,12)

Synu Bo�í, tìlem ukøi�ovaný, spasi� nás, zpívající tobì: Alleluja!

»Sláva…« »I nyní…« Jednorozený Synu…

Vchod
Verš ke vchodu: Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, a klaòte se podno�í
nohou jeho, nebo� svaté jest! (� 98,5)

Pøi vchodu tropary: „Pojïte, pokloòme se…“ se nezpívá; ihned násle-
duje: tropar Køí�i (hlas 1.): Spasi�, Pane, lid svùj a po�ehnej… (Str. 11)
»Sláva… I nyní…« Kondak Køí�i (hlas 4.): Jen� povznesl ses, Kriste, Bo�e,
na Køí�i dobrovolnì… (Str. 13)
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Antifona 3.

Po ka�dém verši tøetí antifony se zpívá celý tropar Køí�i:
„Spasi�, Pane, lid svùj a po�ehnej…“



Místo trojsvaté písnì: Køí�i tvému klaníme se, ó Pane, a svaté Vzkøí-
šení tvé slavíme. (Tøikrát)

Prokimen:
Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, a klaòte se podno�í nohou jeho, y

nebo� svaté jest!
Verš: Hospodin kraluje; a� tøesou pohané! (� 98,5 a 1)

Povýšení uctívaného a o�ivujícího Køí�e 17

Antifona 3. (Hlas 1.)

Hospodin kraluje, a� se chvìjí národy! (� 98,1)

Tropar Køí�i: Spasi�, Pane, lid svùj a po�ehnej…

Hospodin kraluje, tøeste se, pohané! Trùnící na cherubínech chopil se
vlády, a� se zemì otøásá! (� 98,1)

Tropar Køí�i: Spasi�, Pane, lid svùj a po�ehnej…

Veliký je Hospodin na Siónu, vyvýšený nad všemi lidmi. (� 98,2)

Tropar Køí�i: Spasi�, Pane, lid svùj a po�ehnej…

Klaòte se Hospodinu v domì jeho svatém. (� 95,9)

Tropar Køí�i: Spasi�, Pane, lid svùj a po�ehnej…

ç



Apoštol: 1 Kor 1,18—24

Alleluja (hlas 1.)
Verš 1.: Rozpomeò se na obec lidu svého, ji� od dávna získal jsi sobì.

(� 73,2)
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Místo trojsvaté písnì

Prokimen:
Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, a klaòte se podno�í nohou jeho, y

nebo� svaté jest!

Místo »Jest vpravdì dùstojno« (dle hlasu 1.)



Verš 2.: Bùh však, jsoucí Králem naším pøede všemi vìky, spásu uchystal
ve støedu zemì. (� 73,12)

Evangelium: Mat 27,1—2; Jan 19,6 (od pol.) —11 (do pol.), 13—20,
25—28 (do pol.), 30 (od pol.) —35 (do pol.)

Povýšení uctívaného a o�ivujícího Køí�e 19

Verš: Hospodin kraluje; a� tøesou pohané!



Místo »Jest vpravdì dùstojno«:
Velebi�, duše moje, nejposvátnìjší Køí� Pánì. A Irmos (hlas 8.): Bohorodi-
ce, ty jsi tajemný ráj… (Zpívá se do opuštìní svátku)

Ke svatému pøijímání:
Zraèí se na nás svìtlo tváøe tvé, Hospodine. Alleluja. (Tøikrát) (� 4,7)
(Viz té� zpìv v notáøi svátkové mineje pro záøí str. 32)

Pøi stolování bývá k potìše bratøí olej i víno a další pokrmy ovocné. Avšak �ád-
ného sýru, vejce a ryby se neodva�ujeme ani dotknouti.

Tøetí nedìle Velkého
pùstu

Nìkteré hymny k velkopostní køí�ové nedìli

Z triodu

V pøedveèer na velké veèerní

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« na 10

3 stichiry nedìlní z osmihlasníku, 3 Anatoliovy a pak následující
4 stichiry uctívanému Køí�i

Hlas 5.

Skvìj se, Køí�i Pánì, zasvi� jako svìtlo zábleskem blahodati tvé do
srdcí tìch, kdo tì uctívají a s Bohem inspirovanou láskou berou do ru-
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kou. Ó, svìtem vytou�ený Køí�i, který zahlazuješ všechny slzavé
náøky a ze smrtelných úkladù vysvobozuješ nás, kteøí tak vstupuje-
me do neustávajícího veselí! Uka� velkolepost své krásy, Køí�i, odmì-
nu za postní zdr�enlivost udìl slu�ebníkùm svým, prosícím s vírou
o tvou mnohaèetnou ochranu a milost velikou.

Buï pozdraven, �ivotonosný Køí�i, krásný ráji Církve, strome nehy-
noucnosti, na nìm� se nám urodilo sladké ovoce vìèné slávy. Ty zahá-
níš vojska démonù a jsi radostí øádù andìlských; tebe oslavují
shromá�dìní vìøících. Jsi zbraní nepøemo�itelnou, oporou neznièi-
telnou, blahovìrných králù vítìzstvím, chloubou knì�í. Dej� nám do-
spìt a� k týdnu strastí Kristových a paschálního Vzkøíšení (a udìl
nám milost velikou).

Buï pozdraven, �ivotonosný Køí�i, nepøekonatelné znamení vítìz-
ství zbo�nosti, bráno ráje, oporo vìøících, hradbo církve! Tebou byla
zhouba potøena a kletba zahlazena, panství smrti smeteno a my po-
vzneseni od zemì k nebesùm. Nepøemo�itelná zbrani bojovníkù proti
démonùm, slávo muèedníkù, vpravdì okraso ctihodných mnichù, pøí-
stave spásy, jen� skýtá svìtu milost velikou.

Pojï, prvostvoøená dvojice, Adame a Evo, kteøí jste odpadli od sboru
nebeš�anù, kdy� jste kdysi kvùli závisti vra�edníka okusili hoøké
slasti ze stromu poznání. Hle, vpravdì nejposvátnìjší døevo Køí�e
pøišlo za vámi, k nìmu se utecte, s radostí je obejmìte a zvolejte
k nìmu u víøe: „Nás, kteøí jsme tenkrát na poèátku slavnì obdr�eli
Eden, prvotní ráj, ty nyní povoláváš zpìt, Køí�i pøeèestný, døevo, od
nìho� se nám navrací bo�ská bla�enost, sade nebeský, z nìho� okou-
šejíce plody, získáváme nehynoucnost a milost velikou.“

»Sláva…« (3. hlas)

Kriste, Bo�e náš, jen� jsi ukøi�ování pro nás dobrovolnì pøijal, abys
celý rod lidský vzkøísil. Z lidumilnosti své rozhodl ses podepsat nám
odpuštìní høíchù, dr�e pøi tom Køí� v zakrvácených prstech svých
jako tøtinu namoèenou do rudého inkoustu, kterou jsi psal jako krá-
lovským purpurem. Nepøehlédni nás, do neštìstí znovu upadlé, kdy�
jsme se opìt vzdálili od tebe. Slituj se však nad lidem svým, který je
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v bídì. Povstaò, jediný mnohotrpìlivý, a jako nejmocnìjší poraz ty,
kteøí na nás útoèí.

»I nyní…« (Dogmatik z oktoichu; viz v oktoichu 1. bohorodièen hlasu)

Vchod. Svìtlo tiché.

Prokimen: Hospodin kraluje…

Ektenie vroucí atd. jako obvykle veèer pøed nedìlí

Na litiji

Stichira chrámu a pak:

»Sláva… I nyní…« (Hlas 5.)

Kdy� vidìlo stvoøení tebe, Stvoøiteli a Uèiniteli všech, na køí�i visící-
ho a nahého, zmìnilo se strachem a zalkalo: „Svìtlo slunce pohasíná,
zemì sebou zmítá, skály pukají a okrasa chrámu je rozervána. Mrtví
z hrobù vstávají, mocnosti andìlské se zhrozily, volajíce: Ó, zázrak!
Soudce je souzen a hodlá trpìt pro záchranu svìta a jeho obnovení.“

Na stichovnì

Stichiry z oktoichu

»Sláva… I nyní…« (Hlas 4.)

Mírnému Davidu jsi napomohl pøemoci cizozemce, i vìrnému lidu
svému nyní pomáhej k vítìzství a zbraní Køí�e a� sra�eni jsou nepøá-
telé naši. Uka� na nás, Milosrdný, dávné své milosti, a� u� protivníci
zcela pochopí, �e ty jsi Bùh. V tebe doufajíce, zvítìzíme; na neustáva-
jící pøímluvy pøeèisté Matky tvé, ké� darována je nám milost veliká.

Pøi troparech po Otèenáši zazpívat také tropar Køí�i:
„Spasi�, Pane, lid svùj…“ (viz výše veèerní na svátek Povýšení; str. 11)

Je-li bdìní a následuje-li hned jitøní, pak: „Raduj se, Bohorodice
Panno…“ (2×) a tropar Køí�i (1×)
Není-li bdìní, tedy doporuèuji zpívat: tropar nedìlní (dle hlasu), tro-
par Køí�i a „Raduj se, Bohorodice Panno…“

Pøi jitøní nebo pøed liturgií se koná vynášení a uctívání svatého Køí�e — o po-
stupu obøadu viz kapitolu „Vynášení svatého Køí�e“ (str. 25)
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Na liturgii

Blahoslavenství (nebo dle ø. sváteèní antifony Povýšení; str. 13)

Pøi zpìvu troparù: nedìlní dle hlasu, Køí�i (str. 11), »Sláva… I ny-
ní…« kondak Køí�ové nedìle

Kondak Køí�ové nedìle (hlas 7. – stichirový):

Místo trojsvaté písnì: Køí�i tvému klaníme se, ó Pane, a svaté Vzkøí-
šení tvé slavíme. (Tøikrát) (Viz výše svátek Povýšení svatého Køí�e; str. 18)

Prokimen (hlas 6.) (Nedìlní dle oktoichu):
Spasi�, Pane, lid svùj; y a po�ehnej dìdictví svému.
Verš: K tobì, Hospodine, volám: Bo�e mùj, neodmlèuj se mi! (� 27,9 a 1)

Apoštol: �id 4,14— 5,6

Alleluja (hlas 8.)
Verš 1.: Rozpomeò se na obec lidu svého, ji� od dávna získal jsi sobì.
(� 73,2)
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Verš 2.: Bùh však, jsoucí Králem naším pøede všemi vìky, spásu uchystal
ve støedu zemì. (� 73,12)

Evangelium: Mar 8,34— 9,1

Ke svatému pøijímání:
Zraèí se na nás svìtlo tváøe tvé, Hospodine. Alleluja. (Tøikrát) (� 4,7)
(Viz té� zpìv GS 388/331)

Obøad svatého Køí�e
Tento obøad se koná na svátek Povýšení Køí�e (14. záøí), na tøetí velkopostní
nedìli a nìkde té� na zaèátku pùstu k Zesnutí pøesv. Bohorodice (kde je ka-
lendáøem pøedepsáno vynášení døeva uctívaného Køí�e). Celý øád slu�by
svatého Køí�e má dvì (resp. tøi) èásti:

• Vynášení svatého Køí�e (nese se z oltáøe na støed chrámu a je
zde okuøován)

• Pozdvihování svatého Køí�e (pozdvihuje se do všech svìtových
stran; èiní se to jen na svátek Povýšení, mo�no však tu èást
vypustit; nekoná se o tøetí nedìli velkopostní ani na zaèátku pùstu
k Zesnutí pøesv. Bohorodice)

• Uctívání svatého Køí�e (pøed Køí�em se všichni klanìjí a políbí
jej)

Pøíprava a postup všech èástí obøadu

Na veèerní se pøipravuje Køí� s kvìty na podnos. Ulo�í se na �ertveník. Po
Otèenáši se pøenáší Køí� (ze schránky pro bohoslu�ebné pøedmìty nebo ze
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�ertveníku) na svatý prestol. Evangeliáø je tøeba postavit a místo nìj se po-
kládá podnos s køí�em (na podnose má být rozprostøen aer).

Podle triodu pøinášejí uctívané døevo Køí�e knìz s kostelníkem po propuštìní
malé veèerní, pøinášejí je se svícemi, kadidlem a troparem Køí�i, a kladou na
svatou trapezu, kde pøed ním hoøí svíce celou noc. To znamená pøenášet Køí�
na prestol u� pøed bdìním, pøi zavøené královské bránì a zata�ené oponì
takto:
„Blahosloven Bùh náš…“ Zaèátek obvyklý, okuøování Køí�e; po Otèenáši knìz
bere podnos s Køí�em na hlavu a pøed ním jdou dvì svíce; zpívá se v oltáøi tro-
par Køí�i a kondak. Køí� je pøenášen na svatý prestol a tøikrát okuøován.
Evangeliáø se postaví a místo nìj se ulo�í na jeho místo podnos s Køí�em. Pak
zaèíná bdìní (tj. velká veèerní) a odhrnuje se opona.

Vynášení svatého Køí�e

Ruská praxe: vynášení Køí�e se má konat na konci slavosloví pøi jitøní bo-
hoslu�bì. Pøedstavený knìz má plná roucha (obléká je pøi kánonu nebo pøi
stichirách na „Chvalte“). Po ohlasu: „Sláva tobì, jen� jsi nám ukázal svìtlo!“
okuøuje prestol a Køí� na nìm le�ící tøikrát kolem. Kdy� se zpívá poslední
„trojsvaté“, pøi otevøených královských vrátkách, koná pøed Køí�em ulo�e-
ným na prestolu tøi poklony, políbí jej (pøíp. pokryje pokrovcem), bere obìma
rukama podnos s køí�em, polo�í si jej nad hlavu (Køí� pøi tom pøidr�uje ruka-
ma), kráèí kolem prestolu, vychází severními dveømi. Pøed ním se nesou dvì
svíce a kadidlo. Kráèí se pøes celý chrám a stále se zpívá „trojsvaté“. Pod am-
bonem se zastaví pøed pøipraveným tetrapodem, èelem k východu, naproti
otevøené královské bránì, Køí� na hlavì, a po ukonèení „trojsvatého“ a po
ohlasu: „Velemoudrost, povznesme se!“ se spustí na kolena a ulo�í Køí� na
tetrapod (pøíp. snímá pokrovec; pokud je Køí� ve schránce, tak se nyní oteví-
rá). Hned okuøuje tøikrát kolem (do køí�e ze všech ètyøech stran).
Nyní se mù�e pozdvihovat svatý Køí� (viz o tom ní�e).

Místní zjednodušená praxe (dosti podobná øecké farní praxi): pøed zaèát-
kem liturgie (po proskomidii a pøed okuøováním prestolu) knìz roztáhne
oponu. Svíèník se pøipraví jako na malý vchod (a èeká a� se otevøou králov-
ské dveøe). Svatý Køí� je na podnose polo�en na prestolu. Mìl by být ozdo-
ben kvìty èi bazalkou.

Knìz: Blahosloven Bùh náš, v�dycky…
�almista zvolna zpívá velké slavosloví z jitøní. (GS str. 428/359)

Knìz okuøuje kolem prestolu (je to zároveò okuøování oltáøe pøed liturgií),
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oltáø, ikonostas a lid ze soleje. Vrací se do oltáøe. Pak pøedá kadidelnici èe-
kajícímu svíèníkovi (vezme si i kadidlo).

Se zaèátkem „trojsvatého“ (na konci slavosloví) otevøe královskou bránu,
tøikrát se klaní, bere podnos s Køí�em a nese jej (jako pøi konání vchodu) ko-
lem prestolu a severními vrátky ke stolku (tetrapodu, analoji) uprostøed
chrámu. Køí� nese na úrovni oèí (event. nad hlavou). Pøed ním jde svíèník,
nese svíci a kadidelnici (podobnì jako pøi malém vchodu). Knìz stane pøed
tetrapodem. Svíèník se svící stojí naproti nìmu (na druhé stranì tetrapodu).

Pokud „trojsvaté“ skonèí døíve, ne� knìz stane s Køí�em pøed tetrapodem,
pokraèuje se ve zpívání trojsvaté písnì, jak dlouho je potøeba.

Po ukonèení slavosloví (resp. trojsvatého) knìz èiní s podnosem znamení
køí�e: „Velemoudrost! Povznesme se!“ a pokládá jej na tetrapod (sklání se pøi
tom – tøeba a� na kolena, jde-li to).

�almista zpívá tøikrát tropar Køí�i (Spasi�, Pane, lid svùj…) (Str. 11)

Svíèník podá knìzi kadidelnici (vlo�í do ní nové kadidlo) a knìz okuøuje tøi-
krát kolem Køí�e. Svíèník se svící se pøi okuøování staví v�dy naproti knìzi
a uklání se k okuøování. Poté knìz odevzdá svíèníkovi kadidelnici (a ten ji
odnese do oltáøe).

Pøenosnou svíci mù�e nechat stát za Køí�em, aby tam ještì hoøela, proto�e se
vìøící klanìjí (a pøípadní opozdilci se pokloní pøi antifonách. Tuto pøenosnou
svíci si svíèník pøi blahoslavenstvích vezme od Køí�e hoøící a nese ji pøi ma-
lém vchodu).

Nyní mù�e následovat Pozdvihování nebo se ihned koná uctívání Køí�e.

Pozdvihování svatého Køí�e

Je-li svátek Povýšení svatého Køí�e, pak se nyní mù�e konat obøad pozdvi-
hování svatého Køí�e (není nutno èinit v ka�dém chrámu; mù�e tedy ihned
po okuøování následovat uctívání Køí�e, a pozdvihování je mo�no vynechat;
je-li 3. nedìle velkopostní, pak se Køí� nepozdvihuje).

Pokud se obøad pozdvihování provádí, koná se v takovém pøípadì celkem
patero pozdvi�ení – do všech svìtových stran (po jednom: k východu, zápa-
du, jihu, severu a zase k východu). Ka�dé pozdvihování knìz èiní velice po-
malým pohybem – Køí� nejprve jen mírnì pozdvihne (a pøi tom diákon nebo
knìz praví pøíslušnou modlitbu; mohou to být prosby vzaté z vroucí ektenie
nebo se zvolá jen: „Rceme všichni!“), pak se s ním sklání skoro a� k zemi (mìl
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by se sklonit, jak nejhloubìji mù�e), poté jej od zemì pozdvihuje tak vzhùru,
jak je mo�no, a pak o nìco ní�e jej nese zleva doprava (tak�e s ním naèrtne
�ehnající znamení køí�e). Vìøící pøi ka�dém pozdvihování rychle zpívají sto-
krát „Hospodi, pomiluj“ (Kyrie, eleison) – tempo zpìvu velice rychlé. Pak se
knìz otoèí k další svìtové stranì a opìt se koná to samé, a opìt vìøící rychle
zpívají stokrát „Hospodi, pomiluj“. Tak se koná ètyøikrát do všech ètyøech
svìtových stran (a po páté opìt na východ). (Mù�e být fyzicky ponìkud ná-
roèné; nìkdy je vhodné, aby diákoni èi hypodiákoni podepírali slou�ícímu
duchovnímu ruce.) Nakonec knìz ukládá Køí� opìt zpátky na tetrapod.
(Tento obøad pozdvihování se mù�e vypustit.)

Podrobný popis. Rusové konají ka�dé jednotlivé pozdvi�ení tak, �e pøed-
stavený nejprve Køí�em k dané svìtové stranì tøikrát po�ehná, poté se
v prùbìhu zpìvu první poloviny zpìvu stovky „Hospodi, pomiluj“ sklání
s Køí�em k zemi (a� na píï od podlahy), pak v prùbìhu druhé poloviny stov-
ky Køí� pozvedá vzhùru a na konec jím opìt po�ehná tøikrát. Tak to èiní do
všech svìtových stran, tj. celkem pìtkrát.

Pøed prvním pozdvi�ením (na východ) diákon praví: „Smiluj se nad námi,
Bo�e, podle velikého milosrdenství svého, prosíme tebe, vyslyš nás, Pane,
a smiluj se; rceme všichni.“ — Zpìváci: „Hospodi, pomiluj.“ (Stokrát)

Pøed druhým pozdvi�ením (na západ) praví: „Ještì modlíme se za … (jmenu-
je vrchního církevního pøedstavitele a pak místního biskupa) a za celé v Kristu
bratrstvo naše, za zdraví a spásu jejich; rceme všichni.“ — „Hospodi, pomi-
luj.“ (Stokrát)

Pøed tøetím pozdvi�ením (k jihu) praví: „Ještì modlíme se za vlast naši, za
národ náš a správu státní, abychom �ivoty své tiše a pokojnì strávili ve vše-
liké zbo�nosti a èistotì; rceme všichni.“ — „Hospodi, pomiluj.“ (Stokrát)

Pøed ètvrtým pozdvi�ením (k severu) praví: „Ještì modlíme se za ka�dou
duši køes�anskou trpící a zarmoucenou, zdraví, spásu a prominutí høíchù
�ádající; rceme všichni.“ —  „Hospodi, pomiluj.“ (Stokrát)

Pøed pátým pozdvi�ením (opìt na východ) praví: „Ještì modlíme se za
všechny slou�ivší a slou�ící ve svatém chrámì tomto, za otce i bratry naše,
za zdraví, spásu a odpuštìní høíchù jejich; rceme všichni.“ — „Hospodi, po-
miluj.“ (Stokrát)

Po završení páté stovky se zpívá »Sláva… I nyní…« A kondak Køí�i:

Jen� povznesl ses, Kriste, Bo�e, na Køí�i dobrovolnì, obdaruj slitová-
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ním svým nový lid svùj, nazývající se jménem tvým. Mocí svou zvítì-
zit nad nepøáteli mu dej, radost pravoslavným køes�anùm daruj,
kteøí tøímají jako pomoc od tebe zbraò pokoje, znamení nepøemo�i-
telného vítìzství.

Následuje klanìní a líbání Køí�e.

(Mírnì upraveno pro místní potøebu)

Uctívání svatého Køí�e

Po pozdvihování (konalo-li se) nebo hned po okuøování Køí�e právì ulo�ené-
ho na tetrapod (nebyl-li Køí� pozdvihován) následuje poslední èást obøadu –
uctívání Køí�e.

Podle ruské praxe knìz pøed tetrapodem, na nìm� je ulo�en svatý Køí�, za-
zpívá: „Køí�i tvému klaníme se, ó Pane, svaté vzkøíšení tvé slavíme!“ (str. 18)
naèe� koná zemní poklonu pøed Køí�em. A všichni vìøící s ním.
Zpìváci opakují po knìzi zpìv: „Køí�i tvému klaníme se, ó Pane, svaté vzkøí-
šení tvé slavíme!“
Pak podruhé knìz zpívá „Køí�i tvému…“ a klaní se všichni vìøící s ním, za-
tímco zpìváci opakují zpìv po knìzi.
A nakonec potøetí knìz zpívá „Køí�i tvému…“ a klaní se všichni vìøící s ním,
zatímco zpìváci opakují zpìv po knìzi.

Pøi ka�dém zpívání „Køí�i tvému…“ se koná zemní poklona. Všichni se klanì-
jí najednou – knìz a spolu s ním všichni vìøící.

(Jednodušší øecká praxe: poprvé zpívá „Køí�i tvému…“ knìz, podruhé a po-
tøetí zpìváci. Poklony se konají jen pásové – pøi ka�dém zpìvu tøi.)

Pak nejprve knìz pøistupuje políbit svatý Køí� a odchází do oltáøe. Zavírá
královskou bránu. Vìøící mezitím pøicházejí líbat svatý Køí�, který zùstává
uprostøed chrámu celý následující týden (a� do pátku).

Podle ruského zvyku všichni pøistupují uctít Køí� takto – dvì poklony pøed
políbením a jedna poklona po políbení.

Pøi pozdvihování je v Rusku zvykem (stejnì jako kdysi v Jerusalemì) lít na
køí� èistou vonnou vodu.

Pøi líbání Køí�e se zpívají stichiry k uctívání Køí�e

Jsou zpívány (recitovány), zatímco vìøící líbají Køí�, jak ve svátek Pozdvi�ení
Køí�e, tak i v 3. nedìli velkopostní køí�ovou.

28 Uctívání svatého Køí�e



Tyto stichiry se kdysi zpívaly pøi samotném pozdvihování, dnes se zpívají,
kdy� se vìøící klanìjí Køí�i.

Pøi tìchto stichirách se nìkde koná pomazání olejem: po poklonìní Køí�i jdou
vìøící ke knìzi a ten je pomazává olejem posvìceným na litiji. (To lze konat
v pøípadì, �e knìz ihned po uctívání Køí�e nezaèíná slou�it liturgii; v takovém
pøípadì se olejem pomazává po liturgii).

(Samohlasné, hlas 2.)

Pojïte, vìøící, pokloòme se o�ivujícímu døevu Køí�e, na nìm� dobro-
volnì rozprostøel ruce své Kristus, Král slávy, aby nás povznesl k pr-
votní bla�enosti, ji� nám skrze zapovìzenou slast ukradl nepøítel,
uèiniv z nás vyhnance od Boha. Pojïte, vìøící, pokloòme se døevu
Køí�e, jím� jsme uèinìni hodnými rozdrtit hlavy duchovních nepøá-
tel. Pojïte, všechna plemena a národy, a takto opìvujme Køí� Pánì:
„Buï pozdraven, Køí�i, naprosté vysvobození padlého Adama!“ Te-
bou se chlubí vìrní králové, nebo� tvojí silou mocnì pokoøili izmaelov-
ské plémì! Tebe køes�ané nyní s bázní líbají, Boha na tobì pøibitého
oslavují, volajíce: Pane, na tomto døevu ukøi�ovaný, smiluj se nad
námi jako Blahý a Lidumil.

(Hlas 5.)

Pojïte, lidé, vizte pøeslavný zázrak, skloòme se pøed mocí Køí�e. Za-
tímco v ráji døevo stromu urodilo lidem smrt, toto døevo vydává kvìty
�ivota, nebo� má na sobì pøibitého bezhøíšného Pána. Z nìho všechny
národy sbírají plody nehynoucnosti, a proto volejme: Ty, jen� jsi
Køí�em svým vymýtil smrt a nás osvobodil, sláva tobì!

Naplnil se hlas prorokù tvých, Bo�e, Isaiáše a Davida hlásajících:
„Pøijdou všechny národy a pokloní se tobì, Hospodine.“ Nebo� hle,
dobrý Bo�e, na nádvoøích jerusalemských – lid naplnìný blahodatí
tvou. Ty, jen� jsi ukøi�ování pro nás vytrpìl a vzkøíšením nás o�ivil,
ochraòuj a spasi� nás!

(Hlas 6.)

Ètyøkoneèný svìt je dnes posvìcován pozdvihováním ètyødílného
Køí�e tvého, Kriste, Bo�e náš, a spolu s tím se povznáší korouhev vìr-
ných køes�anù, aby zlámala rohy nepøátel. Veliký jsi, Hospodine,
a podivuhodná jsou díla tvá; sláva tobì!
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Døevo svaté, hlasy prorokù pøedzvìstované, jím� byl Adam zbaven
dávné kletby smrti, je nyní pozdvi�eno. Stvoøení pak spolu s tím dnes
pozvedá svùj hlas a prosí u Boha hojné milosti. Jediný, v milosrden-
ství nezmìrný Vládce, budi� oèištìním naším a spasi� duše naše!

(Hlas 8.)

Dnes se naplòuje, Bo�e, hlas proroka tvého Moj�íše, jen� pravil:
„Uvidíte �ivot váš zavìšený pøed oèima svýma.“ Dnes je pozdvihován
Køí� a svìt je osvobozen od klamu. Dnes se obnovuje Kristovo Vzkøí-
šení a konèiny zemì se radují. S cimbály jako David píseò ti pøináší-
me s hlaholem: „Vykonal si spásu uprostøed zemì, Bo�e: ukøi�ování
jsi podstoupil a Vzkøíšení uèinil, jimi� jsi nás spasil, Blahý a Lidumi-
le. Nejmocnìjší Pane, sláva tobì!“

Vládce všeho stvoøení a Pán slávy je dnes na Køí� pøibíjen a bok mu
probodávají. �luèi a octa okouší Ten, který je rozkoší církve. Korunou
z trní je ovinut a odìn je rouchem posmìšným Ten, který pokryl nebe
oblaky. Bit je do tváøe rukou smrtelníka Ten, jen� svou rukou utvoøil
èlovìka. Po zádech bièují Toho, jen� odìl nebe oblaky. Poplivání
a údery pøijímá, urá�ky a políèky strpìl. Vše snáší kvùli mnì, odsou-
zenému, Vysvoboditel a Bùh mùj, aby spasil svìt od klamu jako Milo-
srdný.

»Sláva…« »I nyní…« (Hlas 8.)

Dnes se mohu dotknout toho, kdo je svou podstatou nedostupný.
Kvùli mnì trpí muka, aby mne osvobodil od utrpení. Ten, kdo dával
svìtlo slepým, je popliván ústy zloèincù a nastavuje záda k bití, aby
osvobodil zajaté. Kdy� jej uzøela èistá Panna a Matka viseti na Køí�i,
s bolestí volala: „Bìda mnì, Dítì mé, co jsi to uèinilo? Krásný v dobro-
tì své nade všechny lidi, ukazuješ se jako bezdechý a nevzhledný,
zbavený podoby i pøedchozí krásy! Bìda mnì, Svìtlo mé! Nemohu
hledìt na tebe, zesnulého, nitro mne bolestí pálí a strašný meè proni-
ká srdce mé! Opìvám utrpení tvé, klaním se milosrdenství tvému,
mnohotrpìlivý Pane, sláva tobì!“

Je-li to na jitøní, pak nyní následuje ektenie a propuštìní. Sláva… I nyní…
Evangelní stichira v pøedsíni. Poté pouèení Studitovo a hodinka první. Pak
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propuštìní. Po políbení Køí�e knìz pomazává vìøící olejem z litije (neèinilo-li
se tak ji� døíve).

Propuštìní na konci jitøní èi jako ukonèení vynášení Køí�e pøed liturgií:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, silou drahocenné-
ho a o�ivujícího Køí�e, svatých slavných a všechvalných apoštolù…

Pokud se jitøní nekoná, zaèíná hned liturgie (knìz po propuštìní odchází pøed
svatý prestol a modlí se „Králi nebeský“ atd. Poté jako obvykle: „Blahosloveno
budi� království…“)

Opona po ukonèení vynášení Køí�e do liturgie u� zùstává odhrnutá.

Obecné poznámky

Pøed Køí�em se konají velké zemní poklony – je to výjimka v nedìli (èi ve
svátek Pánì). Po liturgii se mù�e Køí� umístit pøed ikonu Spasitele (èiní se
to hlavnì tam, kde by tetrapod pod ambonem vadil pøi konání bohoslu�eb
v prùbìhu týdne).

Je-li Velký pùst, pak v prùbìhu následujícího velkopostního týdne – v pon-
dìlí, ve støedu a v pátek – se pøi otevøených královských vrátkách koná kla-
nìní Køí�i (knìz má odìn felon). V pátek se Køí� vrací na svatý prestol (po za-
ambonové modlitbì liturgie pøedem posvìcených Darù, viz GS str. 518/422).

V pøípadì svátku Povýšení se Køí� odnáší zpìt do oltáøe v den opuštìní svát-
ku po liturgii.

Obøad vynášení svatého Køí�e (bez pozdvihování) mù�e konat ještì ve svá-
tek vynášení uctívaných døev Køí�e Pánì v první den pùstu k Zesnutí pøesv.
Bohorodice.

Po ukonèení liturgie je na Rusi obyèej, �e duchovní vycházejí na støed chrámu
a pøi zpìvu troparu se tøikrát klanìjí do zemì a všichni modlící se klanìjí do
zemì s nimi. Je to jediný pøípad, kdy se konají zemní poklony ve svátek Pánì
nebo v nedìli a dokonce ještì po svatém pøijímání. (V Øecku se nekoná.)

Øecká praxe

V Øecku nesou Køí� na podnose vztyèený (nikoliv le�ící) uprostøed navrše-
ných kvìtù (nebo vonných snítek) a hoøí u nìj tøi svíce; nepøikrývá se po-
krovcem. Prùvod s køí�em vychází z oltáøe severními vrátky, prochází celým
chrámem, pod ambonem je pøipraven stolek, kolem nìho� knìz s køí�em (a s
ním pøípadnì i svìtlonoši) tøikrát obchází.

Poté, co knìz ulo�í Køí� na tetrapod, okuøuje a pøi tom zpívá poprvé tropar
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Køí�i; podruhé a potøetí zpívají tropar zpìváci. Na závìr tøetího okuøování
okuøuje ze svého místa kolem dokola chrám a vìøící.

Pak se zpívá „Køí�i tvému klaníme se…“ – poprvé knìz sám, podruhé a po-
tøetí zpìváci. Pøi ka�dém zpìvu koná lid i knìz tøi pásové poklony. Nakonec
se pøi tøetím zpìvu knìz ještì pokloní, vezme Køí� ze stojánku, políbí jej
a �ehná jím do všech stran – leè v jiném poøadí svìtových stran ne� Rusové:
otáèí se pøi tom zleva doprava – od jihu, pøes západ k severu. Velké zemní
poklony se nekonají.

Knìz (biskup) dává všem pøítomným políbit køí� a ka�dý pøi tom dostává
snítku z bylin (nebo pár kvítek èi lístkù bazalky, jimi� byl Køí� na podnose
ozdoben), které pak (duchovní i vìøící) dr�í v ruce pøi bohoslu�bì.

Na to odchází knìz do oltáøe a zaèíná hned liturgii ohlasem: „Blahoslaveno
budi� království…“ V prùbìhu antifon druhý knìz dává Køí� políbit ostat-
ním vìøícím, kteøí pøicházejí, klanìjí se, líbají Køí� a berou si od knìze snít-
ku.

Na okraj obøadu pozdvihování

Ve starobylých tradicích (a v øecké dodnes) je poøádek obracení se ke svìto-
vým stranám pøi pozdvihování: východ, jih, západ a sever (a pøípadnì opìt
východ) – knìz se tedy otáèí místo do køí�e tak do kruhu. Ruská tradice (do
køí�e) byla zavedena jedinì tam, a to a� ve 2. pol. 17. stol.

Nejdøíve se pozdvihování jako nedílná souèást svátku Povýšení konalo jen,
slou�il-li biskup, pak bylo povoleno i igumenovi. V r. 1395 bylo v Rusku naøí-
zeno konat pozdvihování v ka�dém chrámu, i tam, kde slou�í knìz sám (svt.
Kyprian Moskevský: „Na Povýšení svatého Køí�e v ka�dém chrámu po celé
zemi, kde �ijí køes�ané, a� pozdvihují køí�, i kdyby tam jen pop jeden byl, ke
slávì uctívaného a �ivotodárného Køí�e“). Jinde se konalo ka�doroènì pouze
v soborných chrámech, v ostatních jen pøipadl-li svátek na sobotu èi nedìli.
Dodnes se na Rusi pøetiskuje pokyn z r. 1641, �e se pozdvihování koná jen
v soborných a monastýrských chrámech, v obyèejných farních chrámech se
koná jen vynášení Køí�e dle obøadu velkopostní køí�ové nedìle (tj. vynášení
a uctívání, ale bez pozdvihování). V souèasné ruské praxi se mù�e s po�eh-
náním archijereje konat i ve farních chrámech. Dle souèasné øecké praxe se
obøad pozdvihování mù�e konat ve všech chrámech bez výjimky.

Podle nìkterých starých typikù se mohou prosby diákona pøi pozdvihování
vynechávat a zpívá se pøi pozdvihování jen „Hospodi, pomiluj!“ Tak to bylo
dle gruzínského typiku z 11. století na Svaté Hoøe; popis dvou rùzných obøa-
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dù pozdvihování tam konèí pozoruhodnými slovy: „Svatí Bo�í, na Svaté
Hoøe a dalších slavných monastýrech se pozdvihování koná, jak bylo popsá-
no. Vy to pak konejte, jak chcete.“ Obøady pozdvihování byly v minulosti
opravdu velice rùznorodé, nìkdy i znaènì slo�ité a dlouhé.

V srbském typiku ze 14. století se popisuje zjednodušený postup: „Pøichází
pop nesoucí uctívané døevo a stane uprostøed chrámu; pokloní se k východu
a �ehná Køí�em lidi. Tak i napravo a nalevo a na západ, zpívaje »Spasi�,
Pane, lid svùj…« Pak polo�í Køí� (na tetrapod) k políbení. Zpìváci po ulo�ení
Køí�e k políbení zpívají: »Køí�i tvému klaníme se…«“

V Rusku v nìkterých chrámech v souèasnosti konají pozdvihování takto:
Kdy� pøijde pøedstavený s Køí�em na støed chrámu, polo�í jej na analoj
a okuøuje kolem do køí�e; poté mlèky uèiní pøed ním tøi poklony. Pak vezme
Køí� obìma rukama, obrácen k východu. Diákon dr�í v levé ruce svíci a v
pravé kadidlo, volaje: „Smiluj se nad námi, Bo�e, podle velikého milosrden-
ství svého, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se, rceme všichni.“ Pìvci zaèí-
nají zpívat první stovku „Hospodi, pomiluj.“ Pøedstavený tøikrát �ehná
Køí�em k východu, a pak se ještì za zpìvu první poloviny stovky pomalu
sklání (podle typikonu by se mìl sklonit tak nízko, �e hlava je asi 20 cm od
zemì). Poté se pomalu a postupnì zase zdvihá, zatímco zpìváci zpívají dru-
hou polovinu stovky, pozvedá hlavu, napøimuje se a povznáší Køí� vzhùru.
Nato za zpìvu posledních „Hospodi, pomiluj,“ �ehná jím znovu tøikrát k vý-
chodu. Pak se pøedstavený obrací tváøí k západu, diákon pøechází na obrá-
cenou stranu a stoje pøed Køí�em, praví: „Ještì modlíme se za vlast naši,
vládu a vojsko její, rceme všichni.“ Zpìváci zpívají druhou stovku „Hospodi,
pomiluj.“ Pøedstavený èiní s Køí�em podobnì, jako to èinil smìrem k výcho-
du. Dále se otáèí tváøí k jihu a diákon se modlí: „Ještì modlíme se za odpuš-
tìní høíchù pro slu�ebníka Bo�ího, velikého pána a otce našeho (jméno), jeho
svatost patriarchu moskevského a celé Rusi, a pro všechny v Kristu bratry
naše, o zdraví a spasení, rceme všichni.“ Naèe� se koná tøetí pozdvihování
a zpìváci zpívají tøetí stovku. Potom následuje ètvrté pozdvihování, tváøí
k severu, jemu� pøedchází modlitba diákona: „Ještì modlíme se za ka�dou
duši køes�anskou trpící a zarmoucenou, zdraví, spasení a odpuštìní høíchù
si �ádající, rceme všichni.“ Stejným zpùsobem se nakonec dìje i páté pozdvi-
hování, opìt smìrem na východ, po prosbì diákona: „Ještì modlíme se za
všechny slou�ící ve svatém monastýru tomto (èi chrámu tomto), otce a brat-
ry naše, za zdraví a spásu a odpuštìní høíchù jejich, rceme všichni.“ Po páté
stovce „Hospodi, pomiluj,“ zpìváci zapìjí »Sláva… I nyní…« a kondak svát-
ku („Jen� povznesl ses, Kriste Bo�e, na Køí�i dobrovolnì…“) Pøedstavený
ukládá Køí� na analoj a se všemi spoluslou�ícími zpívá tøikrát: „Køí�i tvému
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klaníme se…“ To samé zpívají tøikrát i zpìváci. Pak zaèíná klanìní Køí�i
a jeho líbání.

Pùvodní verze troparu Køí�i, jak se zpívá v Øecku (a zpívala se døíve i u Slo-
vanù):

Spasi�, Pane, lid svùj a po�ehnej dìdictví svému! Vítìzství daruj nad
barbary králùm blahovìrným a ochraòuj národ svùj Køí�em svým.

Zdroje:
http://www.patriarchia.ru/db/text/50351.html
http://pravoslavnyi.narod.ru/Holidays/Exaltation/index.htm
http://vozdvizhenie.paskha.ru/istoria/vozdvizhenie/
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