
Minea svátková

P r o m ì s í c l e d e n

6. ledna – Zjevení Pánì

Z edice: „rozšíøená svátková minea“

Obsahuje slu�bu pro velké a støední svátky

Hymny pro veèerní bohoslu�bu a svatou liturgii



Ke slávì svaté jednobytné, o�ivující a nerozdílné Trojice,
Otce i Syna i Svatého Ducha

Pøeklad z církevní slovanštiny

S doplnìnými litijními stichirami.

Pøekladatelská poznámka. U�íváno
bylo nìkolik minejních vydání z rùzných
dob. Hlavnì však bylo pou�ito vydání
Kyjevsko-peèerské lávry z r. 1893 v re-
printu Sretenského monastýru z r. 1997.
Pøihlí�elo se té� k novému kritickému
ruskému zpracování, které koriguje nì-
která místa textu dle øeckého znìní.

Pøipravena jsou i všechna potøebná par-
emijní ètení, ale jsou vydána zvláš�
a jsou ke sta�ení na download.pravo-
slavi.cz Text paremijí vychází
z bì�ných èeských biblických pøekladù,
ovšem pro potøebu bohoslu�ebného
pou�ívání revidovaných dle církev-
nì-slovanského znìní. �almy jsou pøe-
kladem ze sto let starého ruského ko-
mentovaného vydání pøekladu LXX z
øeètiny s ohledem na církevnì-slovanské
znìní (pøihlédnuto bylo i k moderním
ruským pøekladùm – tzv. „synodální-
mu“ a novému pøekladu LXX).

Obvykle obsahuje svátková minea jen
slu�bu pro nejvìtší církevní svátky. Roz-
šíøení této edice svátkové mineje i na
støední svátky je inspirováno ladomirov-
ským „Velkým sborníkem“, který ve
svém druhém dílu (minea) zabíral
podobný rozsah svátkù.

Notový záznam sváteèních prvních bo-
horodiènù a troparù (vèetnì kondakù,
antifon a prokimenù pro liturgii) je
v pøíloze – notáøi (vychází soubì�nì jako
zvláštní bro�ura).



6. leden

Zjevení Pánì
Køest Pána našeho Je�íše Krista

Pøipadne-li den pøed Zjevením na sobotu èi nedìli, koná se toho dne dopo-
ledne liturgie sv. Jana Zlatoústého a odpoledne se slou�í velká veèerní s liti-
jí (je-li to sobota veèer, zpívá se i „Bla�ený mu�“). V den svátku se pak slou�í
dopolední liturgie sv. Basila. Pøipadne-li však den pøed Zjevením na jiný
den v týdnu (ne� sobotu èi nedìli), koná se den pøed svátkem odpoledne ve-
èerní liturgie sv. Basila; pak se mù�e slou�it velké poveèeøí s litijí a následu-
jící (sváteèní) den je dopolední liturgie sv. Jana Zlatoústého.

Veèerní liturgie sv. Basila
Podle starého typiku a minejních pokynù zaèíná nejdøíve po poledni. Po-
stup první poloviny bohoslu�by je jako pøi obvyklé veèerní (se sváteèními
zmìnami). „Bla�ený mu�“ pøi veèerní spojené s liturgií není. Knìz ète svì-
telné modlitby i velkou ektenii v oltáøi. Pøi stichirách a pøi paremijích koná
proskomidii. Malý vchod je s evangeliem (ne s kadidlem). Po pøeètení všech
paremijí se pøes malou ektenii pøechází do liturgii a zpívá se trisagion. Po
zaambonové modlitbì se svìtí voda a kropí se chrám i lid. Konèí se jako ob-
vykle, ale se sváteèním propuštìním. Po propuštìní se vychází na støed
chrámu a pøed roz�atou svící se slavnostnì zpívá tropar a kondak.

Knìz pøed svatým prestolem: Blahoslaveno budi� království…

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

Stichiry po »Hospodine, k tobì volám« — na 8

(Hlas 2.) (Od Jana Damaskina)

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

Pøedchùdce Pánì, spatøiv, jak Osvìtitel náš, jen� osvìcuje ka�dého
èlovìka, pøišel k nìmu, aby byl pokøtìn, radoval se v duši a chvìjící
rukou ukázal na nìj, øka lidu: „Hle, Vykupitel Israele, osvobozující
nás od záhuby!“ Bezhøíšný Kriste, Bo�e náš, sláva tobì!



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.

O Vykupiteli našem, pøijímajícím køest od svého slu�ebníka, svìd-
èilo sestoupení Ducha Svatého. Kdy� na to hledìla vojska andìlù,
u�asla. Hlas nesl se z nebe od Otce: „Ten, na nìj� Jan Pøedchùdce
právì klade rukou svou, je mùj milovaný Syn, na nìm� spoèívá vy-
volení mé.“ Kriste, náš Bo�e, sláva tobì!

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

Opakuje se pøedchozí stichira.

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

Jordánské proudy objaly tebe, Pramen všeho. A Utìšitel v podobì
holubice sestoupil. Sklání své temeno Ten, který sklonil nebesa.
Jako by promlouvala hlína k Hrnèíøi, volá sv. Jan: „Proè mi ká�eš
uèinit, co pøevyšuje mé síly?“ „Já potøebuji, abys ty pokøtil mne.“
Bezhøíšný Kriste, náš Bo�e, sláva tobì!

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!

Abys zachránil zbloudilého èlovìka, neošklivilo se ti obléci se v po-
dobu slu�ebníka. Bylo toti� pro nás nutné, abys ty, Vládce a Bùh,
vzal na sebe naši pøirozenost. Kdy� jsi byl tìlem pokøtìn, uèinil jsi
nás hodnými pøijmout odpuštìní. Proto k tobì voláme: „Kriste,
Bo�e náš, sláva tobì!“

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

Opakuje se pøedchozí stichira.
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»Sláva…« »I nyní…« (Od Byzanta) (Notace 1. hlasu stichirového)

Sklonil jsi jako èlovìk hlavu pod ruku Pøedchùdce svého Jana,
a rozdrtil tím hlavy hadù. Zjevil ses jako Bùh v øece Jordánu,
a osvítil tím veškerenstvo. Aby všichni slavili tebe, Spasiteli, jako
Osvìtitele duší našich.

Malý vchod
Svìtlo tiché…
Prokimen dne v týdnu

Paremije

Ètení tøinácti sváteèních paremijí (na starozákonní ètení se zavírá králov-
ská brána a sedí se. Knìz koná proskomidii.)

Pozor mìjme! Ètení z… Velemoudrost! (Knìz mù�e toto zvolání pronést
jen pøed první paremijí. Další paremije mouhou èíst �almisté jednu za dru-
hou bez úvodních zvolání knìze.)

1.) Gen 1,1–13 • 2.) Exod 14,15–18, 21–23, 27–29 • 3.) Exod
15,22–27; 16,1

Otevírá se královská brána.

1. tropar (5. hlas)

Zjevil ses ve svìtì, ty, jen� si svìt stvoøil,
abys osvítil ty, co sedí ve tmì, Lidumile, sláva tobì!

Ètec pronáší postupnì vybrané verše 66. �almu a mezi nimi zpìváci zpívají
druhou polovinu troparu.

Bo�e, slituj se nad námi a po�ehnej nám, uka� nám svìtlo tváøe své
a smiluj se nad námi, aby byla známa na zemi cesta tvá a ve všech
pokoleních se vìdìlo o spasení tvém.

Abys osvítil ty, co sedí ve tmì, Lidumile, sláva tobì!

A� oslavují tì národy, Bo�e, a� tì oslavují všichni lidé. Nech� veselí
se a radují lidská pokolení, nebo� ty spravedlivì budeš soudit náro-
dy, a sám povedeš všechny, kdo jsou na zemi.

Abys osvítil ty, co sedí ve tmì, Lidumile, sláva tobì!
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A� národy slaví tebe, Bo�e, a� oslavují tì všechny národy. Zemì vy-
dala úrodu svou; �ehnej nám stále, Bo�e, Bo�e náš. Ké� po�ehná
nám Bùh, a ké� mají bázeò pøed ním všechny konèiny zemì.

Abys osvítil ty, co sedí ve tmì, Lidumile, sláva tobì!

»Sláva…« »I nyní…«

Abys osvítil ty, co sedí ve tmì, Lidumile, sláva tobì!

Pak ještì jednou celý tropar

Pokraèuje ètení sváteèních paremijí (zavírá se královská brána).

4.) Jozue 3,7–8, 15–17 • 5.) 4. Král 2,6–14 (západní èíslování:
2. Král) • 6.) 4 Král 5,9–14

2. tropar (6. hlas)

(Na tropar se otevírá královská brána.)

Høíšníkùm a celníkùm zjevil jsi se, Spasiteli náš, pro hojnou milost
svou.
Kde jinde by mìlo zazáøit svìtlo tvé, ne� tam, kde prodlévají ti, co
sedí ve tmì? Sláva tobì!

Ètec pronáší verše 92. �almu a mezi nimi zpìváci zpívají druhou polovinu
troparu.

Hospodin kraluje, odìn jest velikolepostí. Oblékl se Hospodin v sílu
a pøepásal se, nebo� upevnil vesmír, který� se nepohne. Pøipraven
jest trùn tvùj pøede všemi èasy, od vìènosti jsi ty.

Kde jinde by mìlo zazáøit svìtlo tvé…

Pozdvihují se øeky, Hospodine, pozdvihují øeky hlasy své; vzpínají
vysoko proudy vlny své, s hlukem se pohybují vodstva mnohá.

Kde jinde by mìlo zazáøit svìtlo tvé…

Avšak nad sílu vln moøských mnohem silnìjší jest Hospodin na vý-
sostech. Svìdectví tvá jsou velmi jistá. Domu tvému svatost nále�í,
Hospodine, po všechny dny.

Kde jinde by mìlo zazáøit svìtlo tvé…
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»Sláva…« »I nyní…«

Kde jinde by mìlo zazáøit svìtlo tvé…

Pak ještì jednou celý tropar

Pokraèuje ètení sváteèních paremijí (zavírá se královská brána)

7.) Isai 1,16–20 • 8.) Gen 32,1–10 • 9.) Exod 2,5–10 • 10.) Soud
6,36–40 • 11.) 3. Král 18,30–39 (západní èíslování: 1. Král) • 12.)
4. Král 2,19–22 (západní èíslování: 2. Král) • 13.) Isai 49,8–15

Po 13. paremiji (otevírá se královská brána) následuje malá ektenie
s ohlasem:

Knìz: „Nebo� svatý jsi, Bo�e náš, a tobì slávu vzdáváme…“

A pøechází se z veèerní do liturgie. Zpívá se trojsvatá píseò.

Prokimen

3. hlas (� 26,1)

Hospodin je svìtlo mé i spása, y koho se budu báti?
Verš: Hospodin je ochránce �ivota mého, koho bych se dìsil?

Apoštol: 1 Kor 9,19–27

Alleluja (6. hlas, � 44):
Verš: Pøetéká srdce mé dobrými slovy, vyprávìti budu Králi o všech
skutcích svých.
Verš: Krásou svou jsi kvìtem mezi syny lidskými.

Evangelium: Luk 3,1–18

Místo „Jest vpravdì dùstojno“ se zpívá „Andìlský sbor a lidské pokolení“
jako obvykle pøi liturgii sv. Basila.

Ke svatému pøijímání (� 148)

Chvalte Hospodina na nebesích, chvalte ho na výsostech. Alleluja
(tøikrát).
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SVÌCENÍ VODY
Po zaambonové modlitbì vychází duchovenstvo k vodì. Nejstarší
nese na hlavì svatý køí� (staèí ho nést mírnì pozdvi�ený), pøed ním se ne-
sou svíce a kadidlo. Køí� se pokládá na ozdobený stolek u vody (nebo na ná-
dobu s pøipravenou vodou). Rozdají se svíèky. Nejstarší knìz okuøuje kolem
vody (naproti nìmu se chodí se svící), po okuøování pøipravené nádoby s vo-
dou okuøuje celý chrám. Zpìváci pøi tom všem pìjí tropary.

Tropary pøi svìcení vody (8. hlas)

Hlas Hospodinùv zní nad vodami, pøijïte všichni a pøijmìte Ducha
moudrosti, Ducha poznání, Ducha báznì Bo�í, Ducha, jeho� udìlu-
je zjevivší se Kristus! (3×)

Dnes svìtí se �ivel vody, Jordán se rozdìluje a zastavuje své prou-
dy, kdy� vidí Vládce, jak se v nìj noøí. (2×)

Jako èlovìk pøišel jsi k øece, Kriste, Králi dobrotivý a lidumilný.
O køest urèený pro slu�ebníky své �ádáš a z rukou Jana Pøechùdce
jej pøijímáš. Dal ses pokøtít, Spasiteli, abys tím oèistil høíchy naše.
(2×)

»Sláva…« »I nyní…«

Kdy� zaznìl hlas volajícího na poušti: „Pøipravte cestu Pánu,“ pøi-
šel jsi ty, Pán v podobì slu�ebníka, a prosil o køest, aè jsi nepoznal
høíchu. Spatøily tì vody a ulekly se; chvìl se Jan Pøedchùdce, vola-
je: Jak mù�e svícen osvítit Toho, kdo je Svìtlem? Jak mù�e slu�eb-
ník klást svou ruku na Vládce? Posvì� mì i vody, Spasiteli, který
bereš høích svìta na sebe!

1. prokimen

Ète knìz èi diákon: Pozor mìjme!
Pokoj všem. Velemoudrost.

Hospodin je svìtlo mé i spása, y koho se budu báti?
Verš: Hospodin je ochránce �ivota mého, koho bych se dìsil?

Tøi paremije

1.) Isai 35,1–10 • 2.) Isai 55,1–13 • 3.) Isai 12,3–6
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2. prokimen

Knìz nebo diákon: Pozor mìjme

Ète �almista:

Po�ehnaný, jen� se béøe ve jménu Pánì, y Bùh jest Hospodin a zjevil
se nám.
Verš: Oslavujte Hospodina, nebo� jest dobrý, a na vìky milosrden-
ství jeho.

Apoštol: 1 Kor 10,1–4

Ètení z listu apoštola Pavla Korintským

Nechci bratøi, abyste nevìdìli, co se stalo s našimi otci.
Všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli moøem,
všichni byli køtem v oblaku a moøi spojeni s Moj�íšem,
všichni jedli tý� duchovní pokrm a pili tý� duchovní ná-
poj; pili toti� z duchovní skály, která je doprovázela, a tou
skálou byl Kristus.

Alleluja
Verš: Hlas Hospodinùv zní nad vodami, Bùh slávy zahømìl, to Hos-
podin promluvil nad vodstvem hojným.

Evangelium: Mar 1,9–11

Velemoudrost, povznesme se a poslyšme svaté evangelium. Pokoj
všem! — I duchu tvému.

Od Marka svaté evengelní ètení. — Sláva tobì, Bo�e, sláva tobì!

Pozor mìjme!

V tìch dnech pøišel Je�íš z Nazareta v Galileji a byl v Jor-
dánu od Jana pokøtìn.  Pøi tom, jak vystupoval z vody,
uvidìl nebesa rozevøená a Ducha, který jako holubice se-
stupuje na nìj.  A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi mùj milova-
ný Syn, vyvolený mùj.“
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Velká ektenie

V pokoji k Hospodinu modleme se.

Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.

Atd. Po modlitbì za cestující (nebo hned za prosbou o pokoj shùry) následují
ní�e uvedené prosby.
Zpìváci odpovídají na ka�dou z nich: „Hospodi, pomiluj.“

Aby posvìcena byla voda tato silou, pùsobením a sestou-
pením Svatého Ducha, k Hospodinu modleme se.

Aby navštívilo vodu tuto oèistné pùsobení nadpøirozené
Trojice, k Hospodinu modleme se.

Aby sestoupením, mocí a pùsobením Svatého Ducha udì-
len byl této vodì dar vykoupení a po�ehnání jordánské-
ho, k Hospodinu modleme se.

Aby byl sra�en satan ihned pod nohy naše a znièeny byly
veškeré zlé úklady obrácené proti nám, k Hospodinu
modleme se.

Aby Hospodin Bùh vysvobodil nás z ka�dého útoku a po-
kušení protivníkových a uèinil nás hodnými zaslíbených
blah, k Hospodinu modleme se.

Abychom sestoupením Svatého Ducha osvíceni byli svìt-
lem poznání a zbo�nosti, k Hospodinu modleme se.

Aby Hospodin Bùh seslal po�ehnání Jordánu na vodu
tuto a posvìtil ji, k Hospodinu modleme se.

Aby se tato voda stala darem posvìcení a vysvobozením
od høíchù pro uzdravení duše i tìla, a pomáhala
ka�dému dobrému dílu, k Hospodinu modleme se.
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Aby se tato voda stala vodou tekoucí do �ivota vìèného,
k Hospodinu modleme se.

Aby se ukázala být ochranou pøed veškerými úklady ne-
pøátel viditelných i neviditelných, k Hospodinu modleme
se.

Za ty, kdo ji budou èerpat a odnášet pro posvìcení domù,
k Hospodinu modleme se.

Aby slou�ila k oèištìní duše i tìla pro všechny, kteøí ji
s vírou budou nabírat a pøijímat, k Hospodinu modleme
se.

Abychom neviditelným zjevením Svatého Ducha skrze
úèast na této vodì byli uèinìni hodnými plnosti posvìce-
ní, k Hospodinu modleme se.

Aby vyslyšel Hospodin hlas modlitby nás, høíšných,
a smiloval se nad námi, k Hospodinu modleme se.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého sou�ení, hnìvu a nouze,
k Hospodinu modleme se.

Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bo�e,
blahodatí (milostí) svou.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslavenìjší…

Diákon mù�e stát po èas následujících modliteb s trojsvíèníkem vedle
nádr�e s vodou a okuøuje stále.

Knìz ète modlitbu (buï potichu v prùbìhu ektenie, nebo nahlas): Pane,
Je�íši Kriste, jednorozený Synu, jsoucí v lùnì Otcovì,
pravý Bo�e, Prameni �ivota a nesmrtelnosti, Svìtlo ze
Svìtla, který jsi pøišel na svìt, abys jej osvítil! Osvì� naši
mysl Svatým svým Duchem a pøijmi nás, kteøí velebíme
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tebe a díky tobì vzdáváme za tvá od vìènosti vykonaná
pøedivná a velkolepá díla a za to, �e jsi uskuteènil své
spasitelné zámìry a oblékl ses v naši pøirozenost,
slo�enou z tìlesného a duchovního, která se lidskou vinou
stala nemocnou a ubohou. Poní�il ses a� do stavu slu�eb-
níka. Ty, Král veškerenstva, jsi byl rukou sluhy v Jordá-
nì pokøtìn, abys – sám jsa bezhøíšný – posvìtil �ivel
vody, pøipravil nám cestu ke znovuzrození vodou a Du-
chem a uvedl nás zpìt v prvotní svobodu! Svìtíce památ-
ku tohoto tvého Bo�ského tajemství, prosíme tebe,
lidumilný Vládce, vylij na nás, nebodné slu�ebníky své,
podle Bo�ského zaslíbení svého oèiš�ující vodu, dar svého
milosrdenství, aby modlitba nás høíšných, vyslovená nad
touto vodou, líbila se tvé dobrotì, a aby nám a veškerému
vìrnému lidu tvému dostalo se po�ehnání ke slávì tvého
svatého a uctívaného jména.

Nebo� tobì nále�í všeliká sláva, èest a klanìní
s bezpoèáteèným Otcem tvým i pøesvatým a bla-
hým a o�ivujícím Duchem tvým, nyní i v�dycky, a�
na vìky vìkù. Amen.

Modlitba z tradice sv. Gorazda (v trebníku není)

Nadpøirozená, nejdobrotivìjší, Bo�ská, všemohoucí, vševidoucí, ne-
viditelná, nevysti�itelná Trojice, Stvoøiteli všech bytostí. Dobroto
ve vlastní podstatì zalo�ená, nepøístupné Svìtlo, je� osvìcuje
ka�dého èlovìka, pøicházejícího na svìt, zasvi� i mnì, nehodnému
slu�ebníku svému, osvì� duchovní oèi mé, abych smìl s odvahou
opìvovat bezmìrnou dobrotivost tvou a sílu. Necha� je od tebe se za-
líbením pøijata moje modlitba za shromá�dìný a zde pøítomný lid,
aby prohøešení má nezabránila sestoupení Svatého Ducha; ale uèiò
mne hodným, abych neodsouzenì smìl i nyní vzývati tebe a volati
k tobì: Ó Pøedobrotivý, slavíme tebe, Vládce lidumilný, všemohou-
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cí, vìèný Králi! Ve dnech minulého svátku vidìli jsme tì jako dítì,
dnes pak vidíme tì jako dospìlého a dokonale se zjevivšího Boha.
Dnes je pro nás èas slavnosti; sbor svatých shroma�ïuje se s námi
a andìlé spolu slaví svátek s námi; dnes sestoupila na vody blaho-
da� Pøesvatého Ducha v podobì holubice; dnes vzešlo Slunce, je� ni-
kdy nezapadá, a svìt záøí ve svìtle Hospodinovì; dnes ráj otevírá se
lidem a Slunce spravedlnosti nás osvìcuje; dnes jásavì nese se hla-
sitý chvalozpìv pravoslavných køes�anù; dnes spìchá Vládce, aby
byl pokøtìn a aby lidstvo povznesl k výšinám; dnes kloní se Pán
pøed vlastním sluhou, aby nás, sklonìné pode jhem otroctví,
pozvedl. — Proto i já, høíšný a nehodný slu�ebník tvùj, velebím
velkolepost tvých zázrakù a pln svaté báznì kajícnì k tobì volám:

Poté silným hlasem provolává:

Knìz (s rukama vzta�enýma vzhùru): Veliký jsi, Hospodine,
podivuhodná jsou díla tvá a �ádné slovo nepostaèí
opìvovati divy tvé. (Tøikrát)

Ty jsi vùlí svou pøivedl vše z nejsoucna v jsoucnost, mocí
svou udr�uješ stvoøení a prozøetelností svou øídíš svìt.
Tys ze ètyøech �ivlù stvoøení svá uèinil, ètyømi roèními
dobami jsi kruh roku ovìnèil. Pøed tebou se chvìjí všech-
ny duchovní mocnosti, tebe opìvá slunce, tebe oslavuje
luna, s tebou hovoøí hvìzdy, tebe poslouchá svìtlo, pøed
tebou tøesou se propasti, pro tebe pracují zøídla. Tys roz-
prostøel oblohu jako kù�i stanovou, upevnil jsi zemi na
vodách, pískem jsi moøe ohradil, tys k dýchání rozlil
vzduch. Andìlské mocnosti tobì slou�í; archandìlské by-
tosti se pøed tebou klanìjí; mnohoocí cherubíni i šesti-
køídlí serafíni kolem tebe stojí, obletují a pro bázeò
z nepøístupné slávy tvé se pøikrývají.

Nebo� ty, Bùh nepopsatelný, bezpoèáteèný a nevypravi-
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telný jsi pøišel na zemi, vzezøení slu�ebníka pøijav, v po-
dobì lidské jsi byl; nebo� pro milost svou nemohl jsi
strpìt, milosrdný Vládce, pohled na pokolení lidské
ïáblem trápené, ale pøišel jsi a spasil nás. Vyznáváme
blahoda� tvou, zvìstujeme tvou milost, neskrýváme dob-
rodiní tvých; v�dy� jsi pøirozenost našeho rodu vysvobo-
dil, útrobu panenskou jsi posvìtil narozením svým.
Všechno tvorstvo velebí tebe, jen� ses zjevil. Nebo� ty,
Bùh náš, zjevil ses na zemi, s lidmi jsi �il a jordánské
proudy jsi posvìtil, seslav s nebes Svatého svého Ducha,
a potøel jsi hlavy uhnízdivších se tam hadù.

Ty sám tedy, lidumilný Králi, pøijï i nyní sestoupe-
ním Svatého Ducha svého a posvì� vodu tuto.
(Tøikrát)

Poka�dé pøi tom po�ehná vodu rukou (dotýká se jí) a dýše na ni.

A udìl jí dar vykoupení a po�ehnání jordánského, uèiò ji
zøídlem neporušitelnosti, darem posvìcení, rozhøešením
høíchù, uzdravením neduhù, zhoubnou pro démony, ne-
pøátelským mocnostem nepøístupnou a naplò ji silou an-
dìlskou, aby všem, kdo ji budou èerpat a pøijímat, byla
k oèištìní duše i tìla, k uzdravení od vášní, k posvìcení
domù a napomáhající ka�dému u�iteènému dílu. Ty jsi,
Bo�e náš, ve vodì za doby Noemovy utopil høích. Ty jsi,
Bo�e náš, skrze Moj�íše moøem osvobodil lid hebrejský
z otroctví faraónského. Ty jsi, Bo�e náš, roztrhl skálu na
poušti, a vytryskla voda mocnými proudy a �íznící lid
svùj jsi napojil. Ty jsi, Bo�e náš, vodou a ohnìm skrze
Eliáše vysvobodil Izraelity z oklamání Baalem.
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Ty sám i nyní, Vládce, posvì� vodu tuto Duchem
svým Svatým. (Tøikrát)

Tam, kde se dr�í folklórní zvyk ponoøovat trojsvíci, provádí se nyní.

Udìl všem, kdo se jí dotknou a ji si naberou, poznamenají
se jí, èi ji budou pít, posvìcení, zdraví, oèištìní a po�ehná-
ní.

Spasi�, Pane, a smiluj se nad vladykou naším (jmenovat pøí-

slušného episkopa èi episkopy), [a veškerým knì�stvem a všemi
pøíslušníky jiných duchovenských stavù, i nad všemi zde
stojícími a nad bratry, kteøí z vá�ných dùvodù nemohou
být s námi]. Ochraòuj je pod záštitou svou v pokoji, pokoø
pøed nimi ka�dého nepøítele a odpùrce, daruj jim vše, oè
prosí ke spáse, a �ivot vìèný. [Smiluj se nad nimi i nad
námi dle hojné své milosti.] — Aby �ivly, andìly, lidmi
i veškerým tvorstvem viditelným i neviditelným bylo
oslavováno nejsvìtìjší jméno tvé s Otcem i Svatým Du-
chem, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkù.

Lid: Amen.

Knìz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Knìz: Skloòme hlavy své pøed Hospodinem.

Lid: Pøed tebou, Hospodine.

Modlitba pøi sklánìní hlav

Pøikloò, Pane, ucho své a vyslyš nás, ty, jen� ses ráèil po-
køtít v Jordánì a posvìtit vody! �ehnej nám všem, kteøí
sklonìním svých šíjí projevujeme slu�ebnost svou tobì,
a uèiò nás hodnými, abychom byli naplnìni posvìcením
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tvým skrze úèast na této vodì; a necha� je nám ke zdraví
duše i tìla.

Nebo� ty jsi posvìcení duší a tìl našich, a tobì slá-
vu, díky a úctu vzdáváme, s bezpoèáteèným Otcem
tvým a pøesvatým a blahým a o�ivujícím Duchem
tvým, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkù.

Pak vezme pøedstavený posvátný køí�, dr�í jej obìma rukama
a svìtí vodu tím, �e jej ponoøuje do vody a zase vynoøuje. Pøi tom s ním po-
hybuje na zpùsob køí�e. Po ka�dém vynoøení køí�e nechává vodu z nìj ka-
pat do dalších kolem pøipravených nádob.
(Pozn. pøekl.: Kristus zobrazený na køí�i by mìl hledìt za západ, tj. je na
køí�i obrácen ke knìzi, proto�e pøichází jako slunce z východu; obracet køí�
tak, aby zobrazení Krista bylo obráceno k oltáøi tj. na východ, je mylné na-
podobením toho, jakým smìrem je obrácen køtìnec, hledící ke Kristu, pøi
svaté Tajinì køtu; jen�e køtìnec se køtí, aby byl ve vodì oèištìn, kde�to Kris-
tus se pøišel ponoøit do vody, aby ji oèistil. A kromì toho, i pøi �ehnání
køí�em z oltáøe knìz obrací køí� tak, aby Spasitel byl smìrem k západu, k li-
dem.)
Souèasnì knìz sám zpívá tropar svátku:

Pøi køtu tvém v Jordánì, ó Pane, y zjevila se Troji-
ce, které se klaníme; • neb Otcùv hlas svìdectví
vydal o tobì, y nazývaje tì milovaným Synem, •
a Duch v podobì holubice y potvrdil pravdu tohoto
slova. • Ó Kriste, jen� ses zjevil jako Bùh a svìt
osvítil, y sláva tobì!

Poté ještì dvakrát stejným zpùsobem �ehná vodu. Tropar pøi tom zpívá
pøedstavený se spoluslou�ícím duchovenstvem a zpìváky. Poté nabere
posvìcenou vodu a napije se. Nakonec naèerpá do pøenosné nádoby posvì-
cenou vodu, v levé ruce dr�í køí�, v pravé kropidlo (nebo vonné byliny) a vy-
krápí chrám na zpùsob køí�e do všech ètyøech stran. Poté kropí všechny
pøicházející ke køí�i (i skrápìní se má provádìt na zpùsob køí�e). Pøi tom
zpívají všichni stále sváteèní tropar. (Pøi kropení chrámu se mù�e
zpívat i „Spasi�, Pane, lid svùj…“) (Nejdøíve však kropí pøípadné další
pøistavené nádoby s vodou.)
Kdy� se vracíme do chrámu (do oltáøe), zpíváme stichiru:

16 Svátková minea: 6. leden – Zjevení Pánì



»Sláva…« »I nyní…« (6. hlas)

Opìvujme, vìøící, velikost Bo�ího dobrodiní, které nám prokázal.
Nebo� kvùli našim høíchùm se stal èlovìkem. Jediný Èistý a Nepo-
skvrnìný se oèiš�uje v Jordánì tak, jako se oèiš�ujeme my. Posvìtil
pøi tom mì i vodu a rozdrtil ve vodì hlavy hadù. Èerpejme tedy,
bratøi, vodu s radostí, nebo� tìm, kteøí ji s vírou nabírají, podává se
neviditelnì blahoda� Ducha Svatého od Krista, Boha a Spasitele
duší našich.

Pokraèuje se v liturgii: Budi� jméno, Hospodinovo, blahosloveno, od
nyní a� na vìky.

Dokonèuje se liturgie obvyklým zpùsobem a sváteèním propuštìním. Na
úplný závìr se konèí se troparem svátku, »Sláva…« »I nyní…« a kondak
svátku. (Kostelník za�ehne pøenosnou svíci, postaví ji doprostøed chrámu
a všichni dohromady zpívají tropar a kondak. Knìz mù�e stát s kadidlem
pøed svící èi pøed ikonou svátku a pøi zpìvu okuøovat.)

Pijeme svìcenou vodu. Je-li pøedveèer svátku, je v jídelnì povoleno víno
a olej (ne ryba). Je-li samotný den svátku, pak je povoleno jíst vše.
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Je-li pøedveèer svátku v sobotu nebo v nedìli
Pùst (pøísný) není. Toho dne je dopoledne liturgie sv. Jana Zlatoústého. (Li-
turgii sv. Basila slou�íme v samotný den svátku dopoledne.) Místo „Jest
vpravdì dùstojno“ se zpívá irmos 9. písnì sváteèního kánonu.)

V pøedveèer se v sobotu èi v nedìli koná velká veèerní

Zaèátek jako obvykle („Bla�ený mu�“ se zpívá, je-li sobota veèer)

Stichiry na „Hospodine k tobì volám“ se berou sváteèní (viz str. 3
a dál) – na 8

Vchod s evangeliem. Prokimen dne.

Ètení paremijí a troparù mezi nimi stejnì jako veèerní liturgii sv. Basila.

Po pøeètení paremijí, malá ektenie a po ohlasu prokimen, apoštol
a evangelium (pak zavøít královskou bránu).

Následuje vroucí ektenie (Rceme všichni…), pak „Dej�, Hospodine…“
Prosebná ektenie (Vykonejme veèerní modlitbu naši…)

Po ohlasu a po modlitbì sklánìní hlav je svìcení vody. (Otevírá se králov-
ská brána.)

Knìz vychází, kráèí se k vodì a zpívá se: „Hlas Hospodinùv zní nad voda-
mi…“ atd. (Viz výše)

Pøi svìcení vody se ètou paremije (viz výše v postupu svìcení) a apoštol
i evangelium (stejnì jako výše).

Pøi stichiøe „Opìvujme, vìøící…“ návrat do chrámu a sváteèní propuštìní.

Konèí se troparem svátku, »Sláva…« »I nyní…« a kondak svátku. Pijeme
svìcenou vodu. Odcházíme do jídelny, kde je povoleno víno a olej.

Sváteèní bdìní

A� u� padne pøedveèer svátku na jakýkoliv den v týdnu, koná se po veèer-
ní slu�bì velké poveèeøí. Pøi nìm se koná litije. Poté se má pøecházet
do slu�by jitøní. Není-li jitøní bohoslu�ba, konèí se poveèeøí stejnì jako ob-
vyklá velká veèerní po litiji (resp. po po�ehnání chlebù). Poveèeøí má zaèí-
nat po šesté hodinì veèerní (dle naší èasomíry).
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Velké poveèeøí
Všenoèní bdìní zaèíná velkým poveèeøím se zpìvem „S námi Bùh“. Místo
obvyklých troparù „Osvi� oèi mé“ atd. se zpívá tropar svátku. Místo tropa-
rù: „Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi“ atd. zpíváme kondak
svátku. Po velkém slavosloví následují litijní stichiry. Po nich stichiry na
stichovnì. „Nyní propouštíš“, trisagion a� po Otèenáš.

Tropar svátku (tøikrát) a po�ehnání chlebù. „Budi� jméno Hospodinovo…“
a �alm „Blahoslovím Hospodina ka�dého èasu“. Není-li jitøní, pak se ukon-
èuje jako pøi velké veèerní.

Litijní stichiry (4. hlas) (ct. Kosmy Maiumského)

Ten, jen� se svìtlem odívá jako rouchem, svolil kvùli nám stát se
nám podobným. V tento den se noøí do proudù Jordánu, aè sám ne-
potøebuje, aby se v nich oèistil, ale sám tím na sobì provádí naše ob-
rození. Ó, zázrak! Bez výhnì ohnivé pøetavuje a bez znièení
znovutvoøí a zachraòuje ty, kteøí jsou v jeho jménu osvíceni, Kris-
tus Bùh a Spasitel duší našich.

Kdy� tebe, Duchem a ohnìm oèiš�ujícího høích svìta, spatøil Jan
Køtitel, jak za ním pøicházíš, s hrùzou a chvìním zvolal: Není mi
dovoleno dotknout se hlavy tvé pøeèisté, ty posvì� mne, Vládce,
Bo�ským tvým zjevením, jediný Lidumile.

Pojïte, pøipodobníme se moudrým pannám, pojïte, uvítáme Vlád-
ce, jen� se zjevil, nebo� jako �enich pøichází k Jordánu. Kdy� tì Jor-
dán uvidìl, zalekl se a strnul. Jan pøi tom zvolal: Není mi dovoleno
dotknout se hlavy Nesmrtelného! Duch Svatý sestoupil v podobì
holubice, aby posvìtil vody, a s nebes zaznìl hlas: Toto je mùj Syn,
který pøišel do svìta, aby spasil lidské pokolení! Pane, sláva tobì!

Pokøtìn byl Kristus a hle, vystupuje z vody, aby spolu s sebou vyve-
dl vzhùru ke spáse celý svìt. Uzøel otevírající se nebesa, která
Adam zavøel sobì i svým potomkùm. Duch Svatý dosvìdèil jeho
Bo�ství, nebo� sestupuje na nìj jako na sobì rovného. Souèasnì za-
hømìl hlas s nebes, aby Spasitel duší našich pøijal shùry svìdectví
nejvìrnìjší.

Chvìla se ruka Køtitele, kdy� se dotkl hlavy tvé pøeèisté. Øeka Jor-
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dán obrátila nazpìt svùj tok, neodva�ujíc se poslou�it tobì. Nebo�,
kdy� se lekla kdysi Jozue Navina, jak by mohla nedìsit se Stvoøite-
le svého? Ty jsi však naplnil všechny zámìry (Otcovy), Spasiteli
náš, abys spasil svìt svým zjevením, jediný Lidumile!

Sláva… (8. hlas) (ct. Jana Damašského)

Pane, pøál sis vykonat, co jsi pøed vìky urèil. Ka�dé stvoøení jsi pøi-
jal, aby prokázalo slu�bu tvému tajemství: z andìlù poslou�il tvé-
mu vtìlení Gabriel, z lidí to byla Panna, na nebi ti poslou�ila
hvìzda, z vodstva Jordán, v nìm� jsi pøestupky svìta utopil. Spasi-
teli náš, sláva tobì!

I nyní… (od Anatolia)

Tohoto dne je stvoøení osvíceno, toho dne se všechno veselí, nebeské
spolu s pozemským, andìlé se sjednocují s lidmi, nebo� tam, kam
pøichází Král, obnovuje se øád. Pospìšme tedy k Jordánu a pohleï-
me na Jana, jak ponoøuje hlavu Nestvoøeného a Bezhøíšného Pána.
Zpíváme apoštolské slovo, spoleènì volajíce: Ukázala se blahoda�
Bo�í, skýtající spásu všem lidem, ozaøuje vìøící a dává nám milost
velikou!

Stichiry na stichovnì (2. hlas, samohlasné) (Anatoliovy)

Kdy� tì Jan spatøil, Kriste Bo�e, jak kráèíš za ním k øece Jordán,
zvolal: Proè pøicházíš, Pane, k slu�ebníku svému, kdy� nejsi nièím
poskvrnìn? Ve jménu koho tì mám køtít? Ve jménu Otce? Toho pøe-
ce nosíš sám v sobì. Ve jménu Syna? Jen�e to jsi ty sám, který ses
vtìlil. Ve jménu Svatého Ducha? Ale toho mù�eš dávat vìøícím ústy
svými. Zjevený Bo�e, smiluj se nad námi!

Moøe to spatøilo a uteklo, Jordán se obrátil nazpìt. (� 113,3)

Spatøila tì vodstva, Bo�e, uvidìly tì vody a zalekly se. Nebo� na
tvou slávu nemohou hledìt cherubíni a vzhlédnout k ní nedoká�ou
ani serafíni. V bázni stojí pøed tebou, nìkteøí tì nesou, jiní oslavují
sílu tvou. S nimi i my chválíme tebe, Milostivý, volajíce: Zjevený
Bo�e, smiluj se nad námi!
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Co se ti stalo, ó moøe, �e jsi uprchlo, a ty, Jordáne, �e jsi se obrátil
nazpìt? (� 113,5)

V tento den Tvùrce nebe i zemì v tìle pøichází k Jordánu, �ádá
o køest, aby jako Bezhøíšný oèistil svìt od klamu nepøítele. Pokøtìn
je tedy rukou slu�ebníka Vládce všech a skrze vodu daruje oèištìní
pokolení lidskému. K nìmu voláme: Zjevený Bo�e, smiluj se nad
námi!

Sláva… I nyní… (6. hlas) (ct. Theofana Popsaného, ep. Nikájského)

Jan Pøedchùdce, jako svíce záøící, za�ehnutá skrze neplodnou
Al�bìtu, spatøil Slunce, které vysvitlo z Panny a kráèí k nìmu,
�ádaje nyní køest v Jordánì. S bázní a radostí k nìmu zvolal: Posvì�
ty mne, Vládce, Bo�ským zjevením svým!

Tropar (1. hlas)

Pøi køtu tvém v Jordánì…

LITURGIE V DEN SVÁTKU
Není-li nedìle èi pondìlí, koná se liturgie sv. Jana Zlatoústého (dopolední
liturgie sv. Basila se slou�í pøipadne-li svátek na nedìli èi pondìlí.)

1. antifona

(1. hlas; u nás se pou�ívá antifonní nápìv Gorazdova sborníku) (� 113)

Kdy� vyšel Israel z Egypta a rodina Jákobova z národa cizího, stala
se Judea svatyní Bo�í a Israel královstvím jeho.

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás.

To kdy� vidìlo moøe, uteklo, Jordán obrátil se nazpìt.

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás.

Co se ti stalo, ó moøe, �e jsi uprchlo, a ty, Jordáne, �e jsi se obrátil
nazpìt?

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás.
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»Sláva…« »I nyní…«

Na pøímluvy Bohorodice, Spasiteli, spasi� nás.

2. antifona (� 114)

Zamiloval jsem si Hospodina, nebo� vyslyšel hlas modlitby mojí.

Synu Bo�í, jen� jsi se pokøtil v Jordánì, spasi� nás, zpívající tobì:
alleluja.

On toti� pøiklonil ucho své ke mnì. Proto po všechny dny své budu
vzývati Jeho.

Synu Bo�í, jen� jsi se pokøtil v Jordánì, spasi� nás, zpívající tobì:
alleluja.

Zachvátily mne bolesti smrti, dolehla na mne muka pekelná;
sou�ení a trápení mne potkalo, leè vzýval jsem jméno Hospodinovo.

Synu Bo�í, jen� jsi se pokøtil v Jordánì, spasi� nás, zpívající tobì:
alleluja.

Milostivý je Hospodin a spravedlivý; Bùh náš se smiluje.

Synu Bo�í, jen� jsi se pokøtil v Jordánì, spasi� nás, zpívající tobì:
alleluja.

»Sláva…« »I nyní…«

Jednorozený Synu…

3. antifona (� 117)

Oslavujte Hospodina, nebo� jest dobrý, a na vìky milosrdenství
Jeho.

Tropar svátku: Pøi køtu tvém v Jordánì…

A� vyznává dùm Israele, �e Bùh jest dobrý, a na vìky milosrdenství
Jeho.

Tropar svátku: Pøi køtu tvém v Jordánì…

A� vyznává dùm Áronùv, �e Bùh jest dobrý, a na vìky milosrden-
ství Jeho.

Tropar svátku: Pøi køtu tvém v Jordánì…
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A� vyznají všichni, kdo se bojí Hospodina, �e Bùh jest dobrý, a na
vìky milosrdenství Jeho.

Tropar svátku: Pøi køtu tvém v Jordánì…

Vchod

Knìz: Po�ehnaný, jen� se béøe ve jménu Pánì; �ehnáme vám z domu
Hospodinova; Bùh je Hospodin a zjevil se nám!

Tropar svátku (1. hlas)

Pøi køtu tvém v Jordánì, ó Pane, zjevila se Trojice, které se klaní-
me; neb Otcùv hlas svìdectví vydal o tobì, nazývaje tì milovaným
Synem, a Duch v podobì holubice potvrdil pravdu tohoto slova.
Ó Kriste, jen� ses zjevil jako Bùh a svìt osvítil, sláva tobì!

»Sláva…« »I nyní…«

Kondak (4. hlas)

Zjevil ses dnes svìtu, Pane, a tvé svìtlo se zraèí na nás. Uvedl jsi
nás v duchovní poznání, abychom tì opìvovali: Pøišel jsi a zjevil jsi
se, Svìtlo nepøístupné.

Místo trojsvaté písnì: Kteøí�koli v Krista pokøtìni jste, Krista jste
oblékli.

Prokimen (4. hlas)

Po�ehnaný, jen� se béøe ve jménu Pánì, y Bùh jest Hospodin a zjevil
se nám.
Verš: Oslavujte Hospodina, nebo� jest dobrý, a na vìky milosrden-
ství jeho.

Apoštol: Tit 2,11–14; 3,4–7

Alleluja (4. hlas; � 28):
Verš: Pøineste Hospodinu, synové Bo�í, pøineste Hospodinu berán-
ky mladé.
Verš: Hlas Hospodinùv zní nad vodami, Bùh slávy zahømìl, to Hos-
podin promluvil nad vodstvem hojným.

Evangelium: Mat 3,13–17
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Místo „Jest vpravdì dùstojno“:

Velebi�, duše moje, nad nebeské zástupy èestnìjší a slavnìjší. Pan-
nu pøeèistou Bohorodici. Není schopen �ádný jazyk dùstojnì tebe
chváliti, neví si rady ani nadsvìtský rozum andìlù jak opìvovati
tebe, Bohorodici. V dobrotivosti své však pøijmi víru naši, v�dy�
znáš posvátnou naši lásku k tobì, ty jsi pøece Zastánkynì køes�anù
a tebe velebíme.

(Zpívá se ka�dou liturgii a� do opuštìní svátku.)

K svatému pøijímání (Tit 2,11)

Zjevila se blahoda� Bo�í, která dává spásu všem lidem. Alleluja (tøi-
krát).

Po liturgii v den svátku se koná další velké svìcení vody (podle stejného
øádu, jako v pøedveèer).

V jídelnì se jí vše. Potìšení veliké.

Ke sta�ení v PDF na download.pravoslavi.cz
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