
Triod postní
Hlavní veèerní bohoslu�by

a liturgie v dobì velkopostní

Díl II.

Od 2. týdne velkopostního k pátku pøed Lazarovou sobotou

Textová èást

Obsahuje promìnné hymny (pøedevším stichiry, tropary, kondaky a prokime-

ny) pro veèerní bohoslu�by a liturgie nedìlní a v øadì pøípadù i sobotní v dobì

svaté ètyøicátnice; dále pro velkopostní støedy a pátky promìnné èásti

liturgií pøedem posvìcených Darù.



Tato bro�ura obsahuje výbìr z triodu postního – tj. promìnné èásti nìkterých
bohoslu�eb v dobì velkopostní. Pøevá�nì se jedná se o hymny k veèerním boho-
slu�bám – hlavnì v sobotu veèer, nìkdy i v pátek veèer, a pak pro støedu a pátek
k liturgii pøedem posvìcených Darù. Pøipojeny jsou i nìkteré velkopostní zmìny
pro nedìlní (a pøípadnì i sobotní) liturgie v celém tomto období (napø. kondaky,
prokimeny atd.).

Pro veèerní bohoslu�bu v sobotu veèer je potøeba kromì postupu slu�by z èasoslo-
vu ještì výbìr z osmihlasníku – oktoichu (obojí je souèástí bro�ury „Veèerní boho-
slu�ba (s oktoichem pro slu�bu v sobotu veèer a v nedìli veèer“), zde se najdou stichiry nedìlní
i Anatoliovy apod. Pro zpìv dogmatiku, nedìlního troparu a závìreèného bohoro-
diènu je pak ještì potøeba zpìvník „Zpìv hymnù na velké veèerní bohoslu�bì. Nemìnné hymny
z postupu veèerní a tøi zpívané hymny z vládnoucího hlasu (z èasoslovu a oktoichu)“.

Pro velkopostní veèerní slou�enou v nedìli veèer (od syropustní nedìle) je urèena
zvláštní bro�ura: „Velkopostní veèerní se stichirami z triodu postního“, v ní� je postup i všech-
ny potøebné stichiry z triodu.

Stichiry pro ostatní bohoslu�by:

Kající stichiry podle hlasù (na ka�dý hlas ètyøi stichiry; lze je nouzovì pou�ít místo
stichir z mineje) jsou pøilo�eny k postupu veèerní pro nedìlní veèery ve Velkém
pùstu (bro�ura „Velkopostní veèení…“). Zde jsou také pøilo�eny stichiry muèedníkùm
(tzv. muèednièny) na osm hlasù, a jejich souèástí jsou i stichiry zádušní.

Nedostává-li se dostateèného poètu stichir pøi slu�bì liturgie pøedem posvìcených
Darù (napø. nemáme-li k dispozici stichiry svatému z mineje ani místo nich kající
stichiry), je mo�no scházející stichiry nahradit ètením nìkterých pøedchozích dva-
krát, a tak dosáhnout potøebného poètu deseti stichir.

Podle gorazdovské tradice je k druhému prokimenu na liturgii pøedem posvìce-
ných darù pøidán ještì jeden verš navíc (prokimeny se toti� zpívají pomìrnì rychle
a knìz po ukonèení první paremije pøipravuje kadidlo a svíci pro po�ehnání).

K obøadu vynášení svatého køí�e v 3. nedìli velkopostní je vydána zvláštní kní�ka
s popisem obøadu a posvátnými hymny: Uctívání svatého køí�e.

Všechny výše uvedené bro�ury jsou ke sta�ení v PDF na: pravoslavi.cz/download

Pøekladatelská poznámka:

Pøeklad byl poøízen z církevnì-slovanského textu s pøihlédnutím k øeckému znìní.
�almy jsou pøekládány zásadnì dle Septuaginty (tj. kanonického znìní �almù, je�
bylo autorizováno prvokøes�anskou církví).

Soubì�nì vychází i pøíloha s notací hymnù, které se mají zpívat, tzv. „notáø“.
Pou�ita notace dle nápìvù Gorazdova sborníku.

Znaèka noty ¯ u textu stichiry, troparu èi jiného hymnu znamená, �e se tento
text má v ka�dém pøípadì zpívat (a v notáøi jsou k tìmto hymnùm noty).



Ke svatému pøijímání:
Z úst dìtí a kojencù pøipravil sis chválu. Alleluja (tøikrát).

Po liturgii mù�eme jíst pokrm s olejem a kaviár.

Pokraèování hymnù je v kní�ce: Triod postní III. („Kvìtná nedìle a strastný
týden“).
Noty pro liturgii Lazarovy soboty jsou v notáøi k Triodu postnímu III.
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Støeda 2. týdne veèer

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

Samohlasen dvakrát, muèednièen a 3 podobny. Nakonec 4 stichiry svatému
z mineje (první dvakrát)

Samohlasen (1. hlas) ¯D uchovní dodr�ujme pùst, bratøi, jazykem nepravíce �ádný
klam, abychom nepohoršili bratra a nestali se mu tím kame-

nem úrazu. Pokáním osvìcujme duše své a slzy a� jsou jako olej pro
lampy našich duší. Zvolejme ke Kristu, aby nám odpustil høíšné
pády naše jako lidumil. (Dvakrát)

Muèednièen

Vychvalovaní muèedníci, zemi se nepodaøilo vás skrýt, nebo� vás
pøijalo nebe! Brána ráje se vám otevøela, abyste vstoupili dovnitø
a po�ívali rozkoše stromu �ivota. Proste Krista, aby obdaøil duše
naše pokojem a milostí velikou.

Další stichiry, od Josefa. 3. hlas

Krásný postní zápas ké� bychom odvedli! Proèe� na pøímluvy sva-
tých apoštolù, Pane, v probíhající postní dobì uèiò nás hodnými lí-
tostivých myšlenek, abychom všichni spaseni byli a tebe oslavovali.
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Podoben

Veliký a strašný bude pøíchod tvùj druhý, Pane, a� budeš soudit
spravedlivì. Tehdy neodsuzuj mne, hodného odsouzení, ale jako
Bùh slituj se nade mnou dle tobì pøíjemných pøímluv apoštolù
svých.

Další stichira od Theodora. 6. hlas

Apoštolé Kristovi, vy jste pochodnì pro pozemš�any, pøebohaté po-
klady nejvyšší moudrosti poznání Boha našeho! Pøímluvami svými
svatými vysvoboïte z pokušení nás pìjící a udìlte nám sílu, aby-
chom bez umdlení vydr�eli dobu pùstu a v pokoji strávili celý �ivot
náš. Nech� zdárnì dostihneme dnù strastí Kristových a smìle pøi-
neseme obì� zpìvu posvátných hymnù Bohu našemu.

Další 4 stichiry svatému z mineje (jsou-li jen tøi, pak první dvakrát). Není-li
minea, je mo�né místo minejních stichir pou�ít kající stichiry dle panující-
ho hlasu – viz pøílohu k velkopostní veèerní; platí i pro další støedy a pátky.

»Sláva…« »I nyní…«

Bohorodièen (pøípadnì zpívat stejný jako ve støedu 1. týdne)

Vchod. Svìtlo tiché.

1. prokimen (6. hlas) (�alm 31,11 a 1): ¯

Veselte se v Hospodinu y a radujte se, spravedliví!
Verš: Bla�ení jsou ti, jim� je odpuštìno provinìní.

1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 4,16–26

2. prokimen (1. hlas) (�alm 32,22 a 1): ¯

Budi�, Hospodine, milost tvá na nás, y nebo� doufali jsme v tebe.
Verš: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.
(Verš: Zraky Hospodinovy hledí na ty, kdo� se ho bojí a doufají v milost
jeho.)
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Lazarova sobota

Na liturgii sv. Jana Zlatoústého

Blahoslavenství

Po vchodu tropar svátku (1. hlas) ¯

Abys ještì pøed svým utrpením
dal jistotu všeobecného vzkøíšení, y
z mrtvých pozdvihl jsi Lazara,
Kriste Bo�e; ¡
proto i my jako ony dìti, nesouce
znamení vítìzství, y k tobì, Vítìzi
nad smrtí, voláme: ¡
„Hosana na výsostech, y po�ehna-
ný, jen� se béøe ve jménu Pánì. ¡

»Sláva…« »I nyní…«
a kondak (2. hlas — stichirový) ¯

Radost všech, Kristus, y Pravda,
Svìtlo, �ivot ¡
a Vzkøíšení svìta, y na zemi �ijícím
se zjevil ve své dobrotì ¡
a maje podobu vzkøíšení, y udìluje
všem Bo�í odpuštìní. ¡

Místo trojsvaté písnì se zpívá: Kteøí�koli v Krista pokøtìni jste... ¯

Prokimen (3. hlas): ¯
Hospodin je svìtlo mé i spása, y koho bych se bál?
Verš: Hospodin je ochránce �ivota mého, koho bych se dìsil?

Apoštol: �id 12,28— 13,8

Alleluja (5. hlas):
1. verš: Hospodin kraluje, odìn jest velikolepostí.
2. verš: Nebo� upevnil vesmír, který� se nepohne.

Evangelium: Jan 11,1—45
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jak ho vychvalují, ale staršinové izraelští mu závidí. Po�ehnaný,
jen� se béøe ve jménu Pánì, král Izraele!

Vchod. Svìtlo tiché.

1. prokimen (�alm 123.) (6. hlas): ¯

Pomoc naše je ve jménu Hospodinovì, y který� uèinil nebe i zemi.
Verš: Kdyby Hospodin s námi nebyl, nech� dí nyní Izrael.
(Verš: Za�iva by nás zhltli, kdy� vzplál hnìv jejich proti nám.)

1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 49,33— 50,26

2. prokimen (�alm 124.) (4. hlas): ¯

Kdo� doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion, y nepohnou se na vìky.
Verš: Nebo� neponechá Hospodin �ezlo høíšníkù nad údìlem spravedli-
vých.
(Verš: Dobøe èiò, Hospodine, lidem dobrým a tìm, kteøí jsou srdce
upøímného!)

2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 31,8—32

A dále se pokraèuje v liturgii pøedem posvìcených Darù jako obvykle.

Velké poveèeøí s trojpísní Ondøeje Krétského

Od tohoto dne se nezpívá pøi bohoslu�bách �ádný muèednièen a bohorodi-
èen ani nic jiného z oktoichu, a to a� do soboty pøed sv. Tomášem.
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2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 5,15– 6,3

A dále se pokraèuje ve slu�bì liturgie pøedem posvìcených Darù.

Pátek 2. týdne veèer

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

Samohlasen dvakrát, muèednièny z oktoichu dle panujícího hlasu. Nako-
nec 4 stichiry svatému z mineje (první mo�no dvakrát)

Samohlasen (4. hlas) ¯N yní je pøíhodný èas, nyní je den spásy. Dle mnohé své milosti
navštiv duši mou, sejmi ze mì tíhu bøemene nepravostí mých,

jediný lidumile. (Dvakrát)

Následují muèednièny z hlasu. A po nich 4 stichiry svatému z mineje (první
dvakrát; místo nich je mo�né pou�ít kající stichiry dle panujícího hlasu –
viz pøílohu k velkopostní veèerní; toté� platí i pro další støedy a pátky).

»Sláva…«

(Svatému, pokud má.)

»I nyní…«

První bohorodièen panujícího hlasu (tj. dogmatik minulé nedìle)

Vchod. Svìtlo tiché.
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1. prokimen (4. hlas) (�alm 39,12 a 2): ¯

Milost tvá a pravda tvá y nech� pov�dy opatrují mne.
Verš: Trpìlivì oèekával jsem Hospodina, a on mne vyslyšel.

1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 5,32– 6,8

2. prokimen (6. hlas) (�alm 40,5 a 2): ¯

Pravil jsem: Hospodine, smiluj se nade mnou, y uzdrav duši mou.
Verš: Nebo� jsem zhøešil tobì.
(Verš: Blahoslavený, kdo má pochopení pro chudého a ubohého.)

2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 6,20– 7,1

A dále se pokraèuje ve slu�bì liturgie pøedem posvìcených Darù.

2. sobota velkopostní

Na zádušní liturgii

Blahoslavenství

Tropary:

Sobotní tropar všem svatým (2. hlas) ¯

Apoštolé, proroci a muèedníci, y svìtitelé, ctihodní a spravedlivci, ¡
kteøí jste dobrý boj bojovali y a víru zachovali! ¡ Proèe� smìlost máte
nyní y pøed Spasitelem dobrotivým. ¡ Prosíme vás: Pøimlouvejte se za
nás u Nìho, y aby spasil duše naše. ¡

6 Triod postní. 2. sobota velkopostní

Tvým hlasem tak byla spoutána smrt a rukama uvolnìna pohøební
prostìradla. Tehdy radostí bylo naplnìno mno�ství uèedníkù a jed-
nohlasnì ti všichni volali: „Po�ehnaný jsi, Spasiteli, smiluj se nad
námi!“ (Dvakrát)

Pane, hlas tvùj je zkázou pro podsvìtné království; vladaøské slovo
tvé pozdvihuje z hrobu i po ètyøech dnech od smrti, a dalo Lazarovi
spasitelnou promìnu k novému �ivotu. Cokoliv je pro tebe mo�né,
Vládce všech a Králi – daruj tedy slu�ebníkùm svým oèištìní a mi-
lost velikou. (Jedenkrát)

Pane, chtìl jsi dát uèedníkùm svým jistotu svého Vzkøíšení, pøišel
jsi tedy ke hrobu Lazarovu a zavolav na nìho, podsvìtí jsi vyplenil.
Propustil jsi ètyødenního nebo�tíka, k tobì volajícího: „Po�ehnaný
Pane, sláva tobì!“ (Jedenkrát)

Pojal jsi uèedníky své, Pane, a pøišel do Bethanie, abys pozdvihl
Lazara. Podle zákona lidské pøirozenosti jsi nad ním slzy ronil, ale
jako Bùh jsi toho, jen� ètyøi dny mrtvý le�el, opìt postavil, tak�e
z hrobu vyšel. Proto voláme k tobì, Spasiteli: „Po�ehnaný Pane, slá-
va tobì!“ (Jedenkrát)

»Sláva…« (8. hlas)

Stanul jsi pøed hrobem Lazarovým, Spasiteli náš, a zavolav na
mrtvého, vzkøísil jsi ho, jako by jen spal. Projevem své neporušitel-
nosti jsi jako rázným gestem vytrhl výhonek porušení hubící Laza-
ra, a tak vyšel na tvé slovo ven z hrobu ten, kdo byl ještì ovázán
pohøebními obinadly. Ty mù�eš všechno, vše ti slou�í, Lidumile,
vše se ti podèiòuje, Spasiteli náš, sláva tobì!

»I nyní…« (Hlas tý�) ¯Duši prospívající Ètyøicátnici vykonavše, zapìjme: „Buï pozdra-
veno, mìsto Bethánie, odkud Lazar pocházel; buïte pozdraveny,

Marto a Marie, sestry jeho! Nebo� zjitra pøichází Kristus, aby svým
hlasem o�ivil zemøelého bratra vašeho.“ Kdy� Jeho hlas zaslechlo
hoøké a nenasytné podsvìtí, strachem se zachvìlo a tì�ce sténajíc,
propustilo Lazara zavinutého v plátno pohøební. Zázraky Pána
Je�íše udivily sbor �idù, tak�e vítají ho s ratolestmi, vidìt jsou dìti,
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Pátek 6. týdne veèer

Týden pøed Kvìtnou nedìlí

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Na zaèátku jako obvykle.

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

Nejprve samohlasen dne dvakrát, muèednièen a 5 stichir spravedlivému
Lazaru, èiníce z nich sedm.

Samohlasná stichira dne (8. hlas) ¯Vykonavše duši prospìšnou Ètyøicátnici, prosíme spatøit svatý
týden utrpení tvého, lidumile. V�dy� v nìm se proslavila veli-

kost tvá a nevýslovné tvé zámìry s námi. Zpívejme jednomyslnì:
„Pane, sláva tobì!“ (Dvakrát)

Muèednièen

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

Dále stichiry sv. Lazarovi (dílo zbo�ného krále Lva Moudrého) (6. hlas)

Lazarùv hrob pøál sis vidìt, Pane, jen� rozhodl ses dobrovolnì
v hrobì spoèinout. Tázal ses: „Kde jste ho polo�ili?“ Kdy� ses dozvì-
dìl, co jsi ji� pøed tím vìdìl, zavolal jsi na toho, jeho� jsi miloval:
„Lazare, pojï ven!“ I uposlechl bezdechý Toho, který mu dech daro-
val, tebe Spasitele duší našich. (Dvakrát)

Pane, pøišel jsi ke hrobu ètyøi dny mrtvého Lazara a proliv tam
slzy, ètyødenního nebo�tíka jsi pozdvihl ty, který jsi klasem �ivota.
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Sobotní tropar zádušní (2. hlas) ¯

Rozpomeò se, Hospodine, y ve své dobrotivosti, ¡ na slu�ebníky svoje,
y a odpus� jim, èím se za �ivota prohøešili. ¡ Nebo� nikdo není bez høí-
chu, y jedinì ty, jen� mù�eš i zesnulým udìliti pokoj. ¡

»Sláva…«

Kondak zádušní (8. hlas – vlastní melodie)

Se svatými upokoj, Kriste, duše slu�ebníkù
svojich tam, kde není bolesti ani stenu
ani vzdechu, ale �ivot jest nekoneèný. ¯

»I nyní…« (8. hlas) ¯

V tobì tvrz a útoèištì máme y a líbeznou
orodovnici u Boha, jeho� jsi porodila, ¡
Bohorodice panenská, y záchrano vìrných! ¡

Prokimen dne (� 31,11 a 1) (8. hlas): ¯

Veselte se v Hospodinu y a radujte se, spravedliví!
Verš: Bla�ení jsou ti, jim� je odpuštìno provinìní.

2. prokimen – zádušní (6. hlas): ¯

Duše jejich y v bla�enosti spoèinou.
Verš: K tobì, Hospodine, pozdvihl jsem duši svou; Bo�e mùj, nech�
nejsem zahanben navìky.

Apoštol øadový a pak zádušní: �id 3,12–16; 1. Sol 4,13–17

Alleluja
1. verš: Zvolají spravedliví a Hospodin je vyslyší.
2. verš: Blahoslavení, je� vyvolil a pøijal Pán.

Evangelium øadové a pak zádušní: Mar 1,35–44; Jan 5,24–30

Ke svatému pøíjímání (dne a zádušní):
Plesejte, spravedliví, Hospodinu, nále�í se lidem upøímným, aby jej
chválili. (� 32,2)
Druhý: Blahoslavení, je� vyvolil a pøijal Pán. Alleluja (tøikrát).
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2. nedìle velkopostní

Svatého otce našeho Øehoøe Palamy, archiepiskopa
soluòského, divotvorce

Slu�ba od patriarchy Filothea

V sobotu na velké veèerní

Bla�ený mu� (pøíp. celá 1. kathisma)

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

3 stichiry nedìlní, 3 Anatoliovy, a poté 4 následující z triodu

2. hlasJ akými pochvalnými písnìmi budeme opìvovat hierarchu, pol-
nici bohosloví, ústa, z nich� vyšlehl oheò blahodati, úctyhodnou

nádobu Svatého Ducha, neotøesitelný sloup Církve, nádhernou oz-
dobu svìta, øeku moudrosti, svícen svìtla, jasnou hvìzdu osvìcující
všechno stvoøení? (Dvakrát)

Jakými kvìty hymnù ovìnèíme hierarchu, obránce zbo�nosti, ne-
pøítele bezbo�nosti, horoucího ochránce víry, velikého vùdce a uèi-
tele, libozvuènou lyru Svatého Ducha, zlatem se blýskající jazyk,
pramen, z nìho� pro vìrné vyvìrá øeka uzdravení, velikého a podi-
vuhodného Øehoøe?

Jakými ústy bychom my pozemš�ané mohli dostateènì chválit hie-
rarchu, uèitele Církve, hlasatele Bo�ského svìtla, zasvìceného
v nebeská tajemství Trojice, nádhernou ozdobu mnišstva, skvoucí-
ho se skutky i duchovním zøením, chloubu Solunì, jen� je na nebe-
sích spoluobèanem svatého a divuplného Dimitria myrotoèivého?

8

»Sláva…« »I nyní…«

Bohorodièen (není-li minea, mo�no zpívat bohorodièen z minulé støedy).

Vchod. Svìtlo tiché.

1. prokimen (� 114,8 a 1) (4. hlas): ¯

Chodit budu pøed Hospodinem y v zemi �ivých.
Verš: Zamiloval jsem si Hospodina, proto�e vyslyšel hlas modlitby mé.

1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 43,26–31; 45,1–16

2. prokimen (� 115) (4. hlas): ¯

Hospodinu splním sliby své y pøed veškerým lidem jeho.
Verš: Vìøil jsem, a proto jsem pravil: „Hluboko jsem klesl.“
(Verš: Ó Hospodine!, jsem slu�ebník tvùj, jsem slu�ebník tvùj a syn
slu�ebnice tvé; proto roztrhl jsi pouta má.)

2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 21,23– 22,4

A dále se pokraèuje ve slu�bì liturgie pøedem posvìcených Darù.
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je chudý na høíchy. V�dy� v pekle bych jako onen bývalý boháè v ne-
hasnoucím plameni marnì �ádal, aby nìkdo prstem namoèeným ve
vodì svla�il rozbolavìlý jazyk mùj. Usaï mne jako onoho Lazara do
náruèe Abrahamovy, nebo� jsi lidumil. (Dvakrát)

Muèednièen

Pro neukojitelnou lásku duší svých, svatí muèedníci, nezøekli jste
se Krista. Snášením rozlièných krutých ran pøi muèení jste porazili
pýchu tyranù. Víru neotøesitelnou a bezúhonnou jste zachovali,
proèe� na nebesa jste byli vzati. Tím jste obdr�eli smìlost pøed
Kristem a vyprošujete svìtu dar pokoje a duším našim milost veli-
kou.

Další stichiry Josefovy (5. hlas)

Kdy� jsi podél Jordánu tìlesnì kráèel, Je�íši, zvolal jsi k tìm, co
byli s tebou: „Pøítel Lazar zemøel a právì je pohøbíván. Raduji se
proto, pøátele moji, kvùli vám. Vím toti� vše, co se stane. Poznáte, �e
jsem nezmìnitelnì Bùh, aè vypadám jako viditelný èlovìk. Pojïme
tedy o�iviti jej a nech� smrt okusí svou porá�ku a zkázu naprostou.
Své vítìzství u� nyní zjevným uèiním, skýtaje svìtu milost velikou.“

Martu a Marii napodobujíce, vìrní, vyšleme k Pánu Je�íši svaté
skutky jako prosby, aby zavítal k nám vzkøísit mysl naši, mrtvou
a nevnímající, le�ící v hrobì lenosti, nepoci�ující �ádnou bázeò Bo�í
a neprojevující pøíznaky �ivota. Úpìjme: „Pohlédni na nás, Pane,
a jako jsi pøítele svého Lazara kdysi z mrtvých pozdvihl hrozivým
povelem svým odhánìjícím smrt, o�ivi� takto nás všechny, slitovný
Bo�e, a udìl ka�dému milost velikou.“

Další stichira od Theodora (6. hlas)

Dvì vìci se dìjí, zatímco je Lazar v hrobì. S dosud nepoznanou hrù-
zou hledí zesnulý na zemøelé z dávných vìkù, vidí nespoèetné
mno�ství tìch, kteøí jsou dr�eni spoutaní v podsvìtí. V tu samou
chvíli pøi pohledu na hrob hoøce naøíkají pøíbuzní jeho. Kristus
však pøichází, aby vzkøísil pøítele svého a uèinil, po èem všichni vo-
lají. Po�ehnaný jsi, Spasiteli, smiluj se nad námi.

A 4 stichiry z mineje
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»Sláva…« (6. hlas)

Ctihodný, trojnásobnì blahoslavený, svatý otèe, pastýøi dobrý
a uèedníku Kristùv, jen� je pastýøem pastýøù. Ty jsi dle jeho ponau-
èení pokládal duši svou za ovce. A nyní, náš otèe, bohonosný Øehoøi,
pøímluvami svými vypros u Nìho, aby nám daroval milost velikou.

»I nyní…«

První bohorodièen z oktoichu (tj. dogmatik zaèínajícího hlasu)

Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen soboty veèer: „Hospodin kraluje...“
A dále dle postupu velké veèerní.

Na litiji

Stichira chrámu

»Sláva…« »I nyní…«

Bohorodièen

Stichiry na stichovnì

Z oktoichu

»Sláva…« (8. hlas)P ohotový k výuce byl jazyk tvùj a hovoøiv k uším srdce, duše
zemdlených jsi tím opìt pozdvihl. Bohem inspirovaná slova tvá

se stala �ebøem, po nìm� se stoupá ze zemì k Bohu. Øehoøi, zázra-
ku soluòský, neustávej se pøimlouvat u Krista, aby osvítil Bo�ím
svìtlem ty, kteøí uctívají tebe.

»I nyní…« Bohorodièen

Panno, je� jsi man�elství neokusila a nevysvìtlitelnì jsi poèala
Bo�í tìlo, Matko Boha nejvyššího! Vyslyš prosby slu�ebníkù svých,
Neporušená, je� všem podáváš oèištìní od prohøeškù. Pøijmi nyní
modlitby naše a pros za spásu nás všech.

Nyní propouštíš
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Tropary po Otèenáši

Tropar biskupu – sv. Øehoøi Soluòskému (8. hlas) ¯P ravoslaví svícne, Církve oporo a uèiteli, y okraso mnišstva, theo-
logù obhájce nepøemo�itelný, ¡

Øehoøi divotvorce, chloubo Solunì, zvìstovateli blahodati, y pros ne-
ustále za spásu duší našich. ¡

Je-li bdìní, nezpívá se nyní tro-
par Øehoøovi, ale jen »Raduj se,
Bohorodice Panno…« (Tøikrát)

Nekoná-li se však bdìní s násle-
dující jitøní, ale jen velká veèerní
s litijí, doporuèuji zpívat pøi
po�ehnání chlebù tøi tropary tak-
to: tropar nedìlní (z hlasu), pak
Øehoøovi „Pravoslaví svícne…“
a poté „Raduj se, Bohorodice
Panno…“ (Ka�dý tropar jednou)

Není-li bdìní ani litije s po�ehná-
ním chlebù, pak tropary tøi: tro-
par nedìlní (z hlasu), »Sláva…«
„Pravoslaví svícne…“ »I nyní…«
a závìreèný (propustný) bohoro-
dièen z oktoichu dle hlasu „Slá-
vy“ (tj. 8. hlasu: Jen� ses kvùli
nám narodil…)

Na liturgii

Blahoslavenství

Nedìlní tropar z oktoichu (dle panujícího hlasu), pak:

Tropar biskupu – sv. Øehoøi Soluòskému (8. hlas) ¯

Pravoslaví svícne, Církve oporo a uèiteli, y okraso mnišstva, theolo-
gù obhájce nepøemo�itelný, ¡
Øehoøi divotvorce, chloubo Solunì, zvìstovateli blahodati, y pros ne-
ustále za spásu duší našich. ¡

10 Triod postní. 2. nedìle velkopostní

napodobujíc andìlské �ití, y démony nièí zbraní køí�e. ¡
Proto ses ukázala jako nevìsta y zasnoubená nebeskému Králov-
ství, Marie pøeslavná. ¡

Prokimen hlasu a ctihodné (4. hlas): ¯
Podivuhodný je Bùh ve svatých svých, Bùh Izraele.
Verš: V chrámech dobroøeète Bohu, jen� jest Hospodinem od poèátkù
Izraele.

Apoštol øadový a ctihodné: �id 9,11–14; Gal 3,23–29

Alleluja z hlasu

Evangelium øadové a ctihodné Marii: Mar 10,32pol.–45; Luk 7,36–50

K svatému pøijímání (� 111,6—7):
Chvalte Hospodina na nebesích, chvalte ho na výsostech.
Jiný: V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí se bát.
Alleluja (tøikrát).

Støeda 6. týdne veèer

Týden pøed Kvìtnou nedìlí

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Na zaèátku jako obvykle.

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

Nejprve tento samohlasen dvakrát (5. hlas) ¯Vášnì jsou mým bohatstvím, šatem klamavého pokrytectví se
halím a bujarým hodùm špatností se nezdr�enlivì oddávám.

Pøedvádím nemilosrdenství bez hranic, kdy� opovrhuji myslí svou,
která pøed mými vraty uzamèenými nekajícností je pohozena hla-
dovìjící, nebo� není nasycena nièím dobrým, a je celá bolavá kvùli
nevšímavosti mé. Leè ty, Pane, uèiò mne �ebrajícím Lazarem, který
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jsi vypìstila plody pokání. Proto oslavujeme, ctihodná Marie, tvou
památku.

»I nyní…«

Ó, zázraku dosud nebývalý... (Nedìlní bohorodièen po stichirách na stichov-
nì 2. hlasu – z oktoichu)

Po Otèenáši tropary

Nejprve nedìlní tropar z oktoichu.

Poté tropar ct. Marii (8. hlas): ¯V tobì, matko, bylo vìhlasnì spaseno, y co� bylo podle obrazu
Bo�ího stvoøeno, ¡

nebo� pøijavši køí� na sebe, y následovala jsi Krista ¡
a skutky svými uèila jsi pøehlí�eti jako pomíjející, co je tìlesné, y pe-
èovati však o duši, která je tím, co je nesmrtelné. ¡
Proto, ctihodná Marie, y duch tvùj raduje se s andìly. ¡

Nakonec bohorodièen:

Jen� ses kvùli nám narodil z Panny... (Nedìlní propustný bohorodièen
8. hlasu – z oktoichu)

Na liturgii

Blahoslavenství

Tropar nedìlní dle hlasu a poté:

Tropar ct. Marii (8. hlas) ¯

V tobì, matko, bylo vìhlasnì spaseno, y co� bylo podle obrazu
Bo�ího stvoøeno, ¡
nebo� pøijavši køí� na sebe, y následovala jsi Krista ¡
a skutky svými uèila jsi pøehlí�eti jako pomíjející, co je tìlesné, y pe-
èovati však o duši, která je tím, co je nesmrtelné. ¡
Proto, ctihodná Marie, y duch tvùj raduje se s andìly. ¡

Kondak (3. hlas — zde notace 5. hlasu stichirového) ¯

Ta, je� byla døíve zcela naplnìna všelikou prostopášností, y dnes po-
káním stala se Kristovou nevìstou, ¡
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Kondak z triodu / 4. hlas (stichirový) ¯

Nyní nastal èas ke skutkùm, y soud je pøede dveømi. ¡
Povstaòme tedy k postu, pøinesme slzy lítosti, y èiòme skutky
milosrdenství. ¡
Zvolejme: Zhøešili jsme y vícekrát, ne� je písku v moøi; ¡
leè ty nám odpus�, Tvùrce všech, y abychom pøijali koruny neporuši-
telné! ¡

Kondak sv. Øehoøi / 8. hlas (stichirový) ¯

Tebe, posvìcený a bo�ský nástroj Moudrosti, y skvoucí polnici
theologie, ¡
svornì opìvujeme, y Øehoøi bohomluvný. ¡
A tak jako tvoje mysl u prvotní Bo�í Mysli pøebývá, y otèe, pøiveï
k Ní také mysl naši, ¡
abychom zvolali: y Raduj se, Hlasateli blahodati. ¡

Prokimen (5. hlas): ¯
Ty, Hospodine, zachováš nás, y a chrániti budeš nás od pokolení tohoto
a� na vìky.
Verš: Spasi� mne, Hospodine, nebo� slábne spravedlivý.

Prokimen ke svìtiteli (1. hlas): ¯
Ústa má promluví moudrost, y poznáním Boha pouèuji srdce své.
Verš: Slyšte to všechny národy, pozor dávejte všichni, kdo �ijete na
zemi.

Apoštol: �id 1,10– 2,3; ke svìtiteli: �id 7,26– 8,2

Alleluja z hlasu a svìtiteli (2. hlas):
Ústa spravedlivého pronesou moudrost a jazyk jeho oznámí soud.

Evangelium: Mar 2,1–12; svìtiteli: Jan 10,9–16

Ke svatému pøijímání:
Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech.
Další: V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti zlé nemusí se bát.

V nedìli veèer velkopostní veèerní
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Støeda 3. týdne veèer

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

Samohlasen dvakrát, muèednièen a tøi podobny z triodu

Samohlasen (4. hlas) ¯M arnotratnì rozházel jsem bo-
hatství, je� jsem dostal od

Otce, kdy� usadil jsem se v zemi
obývané lidem zlým. Hladovým
a o�ebraèeným jsem se tam stal
a pøipodobnil se nìmým a nero-
zumným zvíøatùm, vysvleèen jsa
z šatu blahodati Bo�í. Proto navrá-
tit se chci a volám k tobì milosrd-
nému a slitovnému Otci: „Zhøešil
jsem, pøijmi� mne, kajícího, Bo�e,
a smiluj se nade mnou!“ (Dvakrát)

Muèednièen

�ertvy �ivé, celopaly duchovních
jehòátek, muèedníci Pánì, zabité
obìti pøinesené Bohu! Poznali jste
Boha a Bùh znal vás, oveèky své,
je� shromá�dil jako Pastýø dobrý
v ovèinci, kam se vlci nedostanou.
Proste za nás, abychom uvedeni
byli na stejnou pastvu s vámi pøi
vodách pokoje.

Další stichiry Josefovy (6. hlas)

Jako záøe duchovního slunce jste se ukázali svìtu, bohavidoucí
apoštolé, vyproste duším našim osvícení a vysvobození od nepro-
niknutelné tmy vášní. Pøimlouvejte se, abychom srdcem zranìným

12

èila tok Jordánu a s horoucím srd-
cem ses usadila tam, kde Jan
Køtitel kdysi pøebýval. Zpùsobem
svého �ivota jsi odvá�nì krotila di-
vokost vášní, bujných a sveøepých,
Marie pov�dy vzpomínaná, zjem-
òujíc tímto zápasem vlastnosti
tìla.

V poušti ses usadila, neèisté vášni-
vé obrazy jsi z duše vyhnala a vše-
mi druhy ctností jsi Bo�í podobu ve
své duši zobrazila. Byla jsi pak
jako svìtlo záøící, bla�ená Marie,
stala ses tak lehkou, �e jsi po vodì
chodila a pøi modlitbì k Bohu se
nad zemí vznášela. Nyní smìle
pøed Kristem stojíš, všechvalná
Marie, a my prosíme, aby ses pøi-
mlouvala se za duše naše.

»Sláva…« (4. hlas)

Zázrak uèinila moc Køí�e tvého, Kriste, nebo� poté, co jej políbila,
dokonce i døíve smilná �ena asketicky v pùstu zápasí. Tím se zbavi-
la nemohoucnosti své a skvìle se postavila ïáblu na odpor. Proto
obdr�ela odmìnu pocty vítìzùm a pøimlouvá se za duše naše.

»I nyní…«

První bohorodièen hlasu (tj. dogmatik nastupujícího hlasu z oktoichu)

Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen nedìlní

Na stichovnì

»Sláva…« (Ctihodné Marii) (2. hlas)

L éèky nastra�ené na duši a vášnì tìlesné jsi rozsekala meèem
zdr�enlivosti. Myšlenky na nepravosti jsi potlaèila cvièením ve

vnitøním mlèení. Proudy svých slzí jsi skrápìla celou pouš�, a tím
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Evangelium dne a Bohorodice: Mar 8,27–31; Luk 10,38–42; 11,27–28

Ke svatému pøijímání:
Kalich spasení vezmu a jméno Pánì vzývati budu. Alleluja. (� 115,4)

Pøi stolování: olej i víno s díky nejsvìtìjší Vládkyni naší, Bohorodici za zá-
zraky, které koná.

5. nedìle velkopostní

Ctihodné matky naší Marie Egyptské

V sobotu veèer na velké veèerní

Podobný postup jako o pøedchozích nedìlích. Nejdøíve stichiry z oktoichu.
Z mineje pak zpíváme hymny svatému, jeho� památka pøipadá na dnešek.
Minejní stichiry by však správnì mìly být nahrazeny zpìvem stichir
ct. Marii Egyp�anky.

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

3 nedìlní a 3 Anatoliovy, pak 3 následující stichiry ct. Marii Egyptské – po-
dobny (první dvakrát).

Stichiry; 6. hlas

Vzhlédnout na uctívanou ikonu ti bránilo tvé poskvrnìní pøede-
šlými hanebnostmi. Leè tvé kající pocity a lítostivé svìdomí nad

tím, co jsi spáchala, zpùsobily, bohomoudrá Marie, �e ses v srdci
rozhodla pro lepší �ivot. Kdy� jsi poté smìla, ctihodná a všechvalná,
hledìt na ikonu po�ehnané Bo�í Dívky, s pokáním si uvìdomujíc
všechny své pøedchozí høíchy, klanìla ses i posvátnému døevu Køí�e
s odvahou.

Místùm posvátným ve Svaté Zemi radostnì ses poklonila a naèer-
pala z nich inspiraci a spásonosnou posilu k získávání ctností. Pak
naplnìna radostí ses vypravila na krásnou pou�, chvátajíc pøekro-
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od zlého, leè postem a modlitbami oèištìným, uzøeli den spásy.
Nebo� pov�dy uctíváme vás, kteøí jste vírou spaseni byli a nejmou-
døejším kázáním svìt jste zachránili.

Já marnotratný a zhýralý odešel jsem do zemì špatnosti, v nièem-
nostech jsem promrhal bohatství, které jsi mi, Otèe milosrdný, da-
roval. Nyní hladem umdlévám, dobrých skutkù nemaje. Obna�en
jsem byl, kdy� pøišel jsem o šat Bo�í blahodati, a hle, oblékám odìv
hanby utkaný z nepravostí mých. Tedy volám k tobì: „Zhøešil jsem,
leè znaje dobrotu tvou, prosím: Pøijmi� mne, Slitovný Bo�e, jako
jednoho z posledních nádeníkù svých, Kriste, na pøímluvy tebe mi-
lujících apoštolù.“

Další stichira. Od Theodora. Hlas tý�.

Apoštolé Spasitele, svìtla svìta, dobrodinci a zachránci, kteøí po-
dobnì jako nebesa zvìstujete slávu Bo�í a ozdobeni jste hvìzdami
zázrakù a divy uzdravení! Pøineste za nás naléhavé prosby Pánu,
aby pøijal modlitby naše jako vùni èistou a uèinil nás všechny hod-
nými pohledìt na �ivotodárný Køí� jeho a líbat jej s bázní, nebo� vo-
láme k Pánu: „Sešli nám, kteøí Køí� tvùj uctíváme, milosti své,
Spasiteli, jako lidumil.“

4 z mineje (pokud jsou tam jen tøi, tak první dvakrát)

»Sláva…« »I nyní…«

Bohorodièen (pøípadnì zpívat stejný jako ve støedu 1. týdne)

Vchod. Svìtlo tiché.

1. prokimen (4. hlas) (�alm 51,10 a 3): ¯

Doufal jsem v milost Bo�í na vìky y a na vìky vìkùv.
Verš: Proè se chlubí mocnáø špatností svou?

1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 7,6–9
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2. prokimen (4. hlas) (�alm 52,7 a 2): ¯

Kdy u� navrátí Bùh y národ svùj ze zajetí?
Verš: Øíká blázen v srdci svém: „Není Boha.“
(Verš: Bùh pohledìl s nebe na syny lidské, aby vidìl, zdali je tu nìkdo
s poznáním èi hledající Boha.)

2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 9,12–18

A dále se pokraèuje ve slu�bì liturgie pøedem posvìcených Darù.

V pátek 3. týdne veèer

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

Samohlasen dne dvakrát, 4 muèednièny z oktoichu dle panujícího hlasu
a 4 z mineje

Samohlasen (6. hlas) ¯

Jako marnotratný nevìrný syn vzdálil jsem se od blahodati tvé,
Hospodine, a bohatství dobroty tvé jsem rozházel. K tobì zpìt však
spìchám, Milosrdný, kdy� tebe, Bo�e, vzývám: „Zhøešil jsem, smi-
luj se nade mnou.“ (Dvakrát)

14 Triod postní. V pátek 3. týdne veèer

5. sobota velkopostní

Sobota akathistu (chvály pøesv. Bohorodice)

Na liturgii

Tropar (8. hlas) ¯K dy� se dozvìdìl tajemný povel Bo�í beztìlesný Gabriel, spìšnì
se vydal do domu Josefova, aby zvìstoval té, je� man�elství ne-

poznala: „Ten, který sklání svým pøíchodem nebesa, uchýlí se
v tebe, ani� by se zmìnil. Kdy� jej v lùnì tvém vidím, jak pøijal po-
dobu slu�ebníka, ohromenì oznamuji tobì: Raduj se, Nevìsto, je�
jsi man�elství neokusila!“

Kondak (8. hlas — stichirový; nebo zvláštní melodie)

Vojevùdkynì v boji vítìzná, je� nás osvobo-
zuješ od zlých, tebou chránìni díky ti vzdá-
vají slu�ebníci tvoji, Bohorodice. Ty pak
vládnoucí mocí nepøemo�itelnou, ze všech
bìd nás vytrhni, a� k tobì zní naše zvolání:
„Raduj se, Nevìsto pov�dy panenská!“ ¯

Prokimen – píseò Bohorodice (Luk 1,46—48)
(3. hlas): ¯
Velebí duše má Hospodina, y a duch mùj za-
plesal v Bohu, Spasiteli mém.
Verš: �e shlédl na poní�ení slu�ebnice své; od
této chvíle blahoslaviti mne budou všechna
pokolení.

Apoštol dne a Bohorodice:
�id 9,24–28; �id 9,1–7

Alleluja (hlas 8.):
1. verš: Povstaò, Hospodine, a vejdi v odpoèi-
nutí ty i archa svatosti tvé.
2. verš: Rozpomeò se Hospodine na Davida
a veškerou jeho mírnost.
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1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 22,1–18

2. prokimen (�alm 103,24 a 1) (4. hlas): ¯

Jak vznešená jsou díla tvá, Hospodine! y Všechno jsi moudøe uèinil.
Verš: Dobroøeè, duše má, Hospodinu; Hospodine, Bo�e mùj, tys nade
vše veliký.
(Verš: Zpívati budu Hospodinu po celý �ivot svùj; chváliti budu Boha
svého, dokud �íti budu.)

2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 17,17– 18,5

A dále v liturgii pøedem posvìcených Darù.

Pøi stolování mo�no sklenièku vína kvùli posile pøed namáhavým bdìním.
Poveèeøí malé. Pùlnoènice v keliích. Kánon za zesnulé se zpívá u hrobù.

Neslou�í-li liturgie pøedem posvìcených Darù, zpívají se na »Hospodine,
k tobì volám« stichiry Bohorodici na 8. Na stichovnì samohlasen dne (dva-
krát) a muèednièen. »Sláva…« »I nyní…« (4. hlas; z jitøní na „Chvalte“):

Jazyk neznámý uslyšela Bohorodice, v�dy� hlásal jí archandìl slo-
va blahého zvìstování. Ona poté, pøijavši s vírou jeho pozdravení,
poèala v sobì tebe, pøedvìèného Boha. V radosti nad tím k tobì vo-
láme: „Bo�e, jen� vtìlil ses z ní bez promìny, daruj svìtu svému po-
koj a duším našim milost velikou!“
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4 muèednièny z oktoichu dle panujícího hlasu

4 z mineje (jsou-li tam jen tøi stichiry, pak první dvakrát)

»Sláva…«

(Zádušní stichira z hlasu)

»I nyní…«

První bohorodièen panujícího hlasu (tj. dogmatik z minulé soboty veèer)

Vchod. Svìtlo tiché.

1. prokimen (1. hlas) (�alm 59,13 a 3): ¯

Pøispìj nám na pomoc v sou�ení, y nebo� marná je záchrana lidská.
Verš: Bo�e, zavrhl jsi nás a rozdrtil nás!

1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 8,4–21

2. prokimen (6. hlas) (�alm 60,2 a 3): ¯

Vyslyš, Bo�e, modlitbu mou, y naslouchej prosbì mé!
Verš: A� z konce zemì úpím k tobì.
(Verš: Usadím se na vìky v pøíbytku tvém, skryji se pod krovem køídel
tvých.)

2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 10,31– 11,22

A dále se pokraèuje ve slu�bì liturgie pøedem posvìcených Darù.

Triod postní. V pátek 3. týdne veèer 15



3. sobota velkopostní

Na zádušní liturgii

Blahoslavenství

Tropary: „Apoštolé, proroci a muèední-
ci…“ „Rozpomeò se, Hospodine…“ »Slá-
va…« „Se svatými upokoj…“ »I nyní…«
„V tobì tvrz a útoèištì…“ (Viz 2. sobotu) ¯

Prokimen dne (� 31,11 a 1):

Veselte se v Hospodinu y a radujte se,
spravedliví!
Verš: Bla�ení jsou ti, jim� je odpuštìno pro-
vinìní.

2. prokimen – zádušní (6. hlas):

Duše jejich y v bla�enosti spoèinou.
Verš: K tobì, Hospodine, pozdvihl
jsem duši svou.

Apoštol øadový a zádušní:
�id 10,32–38; 1. Sol 4,13–17

Alleluja
1. verš: Zvolají spravedliví a Hospodin je vyslyší.
2. verš: Blahoslavení, je� vyvolil a pøijal Pán.

Evangelium øadové a zádušní: Mar 2,14–17; Jan 5,24–30

Ke svatému pøíjímání (dne a zádušní):
Plesejte, spravedliví, v Hospodinu, nále�í se lidem upøímným, aby jej
chválili. (� 32,2)
Druhý: Blahoslavení, je� vyvolil a pøijal Pán. Alleluja (tøikrát).

Celá bohoslu�ba – viz 2. sobota velkopostní – str. 6.

16

jak se stanu sídlem prostranným, mís-
tem posvátným a pøevyšujícím cheru-
bíny. Nech� neošálíš mne klamem,
nebo� nepoznala jsem slast a neokusi-
la man�elství. Jak tedy mám porodit
dítì?“

„Kde chce Bùh, tam pøekonává se zá-
kon pøírody,“ pravil jí beztìlesný.
„Tam dìjí se vìci pøesahující èlovìka,“
dí archandìl, „vìø mým pravdivým vý-
rokùm, Panno, nejsvìtìjší a neposkvr-
nìná.“ Ona pak zvolala: „Stani� se mi
nyní podle tvého slova, a porodím Ne-
tìlesného, jen� si ode mne vezme tìlo,
spojí se tak s èlovìkem, aby vyvedl ho
vzhùru k jeho prvotnímu dùstojenství,
jako jediný Mocný!“

»Sláva…« »I nyní…« (2. hlas) ¯D nes odhaluje se od vìkù skryté tajemství a Syn Bo�í stává se sy-
nem èlovìka, aby pøijal to, co je horší, a tím podal mi, co lepší

jest. Ošálit se nechal kdysi Adam hadem v ráji a vášnivì zatou�il
stát se bohem. Leè nestalo se, po èem prahnul. Bùh sám se však poz-
dìji stal èlovìkem, aby Adama bohem uèinil. A� veselí se všechno
stvoøení, a� plesá pøíroda, nebo� archandìl stanul s bázní pøed Pan-
nou, pozdravil ji slovy: „Raduj se, blahodatí oplývající!“ a ona v roz-
pacích pøemýšlí, co ten pozdrav znamená. Bo�e náš, jen� vtìlil ses
pro milosrdnou svou milost, sláva tobì!

Na liturgii pøedem posvìcených Darù po stichirách na »Hospodine, k tobì
volám« následuje vchod. Svìtlo tiché.

1. prokimen (�alm 102,8 a 1) (4. hlas): ¯

Slitovný a milostivý jest Hospodin, y dlouho shovívavý a mnohomilosti-
vý.
Verš: Dobroøeè, duše má, Hospodinu, a celé nitro mé svatému jménu
jeho.
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Pátek 5. týdne veèer

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Kathisma 18. jako obvykle

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

Samohlasen na 6. hlas (dvakrát) ¯O pustil jsem Jerusalem tvých bo�ských pøikázání a dobral se a�
k Jerichu vášní, pøitahován jsa bezectnou slávou svìtskou, sta-

ral se jen o vìci tohoto pomíjivého �ivota. Proto jsem upadl mezi lot-
ry neèistých myšlenek a ty mne vysvlékly z šatu blahodati, èím�
obrán jsem byl o dùstojenství synovské. Nyní posetý ranami le�ím
jako bez ducha. Pøišel knìz, spatøil má zranìní, avšak nedbal. I le-
vitovi, kráèejícímu kolem, ohavný jsem byl. Ty však, Pane, jen� ses
vtìlil z Panny nevýslovnì, jsi ze spasitelného boku svého dobrovol-
nì prolil krev a vodu. Ony jsou tím hojivým olejem, Kriste Bo�e,
který nakapej do krvácejících ran mých, aby se jemností jeho zaceli-
ly, a pøipoj mne ke sboru nebeskému, nebo� jsi milostivý. (Dvakrát)

Muèednièen

Muèedníci tvoji se tì nezøekli, Pane, ani neodstoupili od pøikázání
tvých. Na jejich pøímluvy smiluj se nad námi.

Dále se zpívají 3 stichiry podobny – pøesvaté Bohorodici (opakují se tak, aby
z nich bylo 7 stichir) (6. hlas):

Gabriel pøed tebou stanul, dívko, a pøedvìèný úradek ti odhalil,
kdy� tì pozdravem oslovil: „Raduj se, zemì neosetá! Raduj se, keøi
neshoøívající! Raduj se, hlubino nedohlédnutelná! Raduj se, moste
pøevádìjící k nebesùm a �ebøi pøevysoký, jen� uzøel Jákob! Raduj
se, bo�ská nádobo plná many! Raduj se, naše uvolnìní od pradávné
kletby! Raduj se, Adamovo povolání zpìt! Nebo� s tebou jest Pán.“

„Jevíš se mi jako èlovìk,“ praví neporušená dívka k vojevùdci an-
dìlskému. „Avšak pravíš slova, je� pøevyšují znalosti èlovìka, v�dy�
oznamuješ, �e je se mnou Bùh a usídlí se v lùnì mém. Leè øekni mi,

32

3. nedìle velkopostní

Svátek uctívání drahocenného a �ivotodárného Køí�e

V sobotu na velké veèerní

Zaèátek jako obvykle. �alm 103. Bla�ený mu� (resp. první kathisma)

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

3 stichiry nedìlní z oktoichu nastupujícího hlasu, 3 Anatoliovy a následují-
cí 4 uctívaného Køí�e

5. hlas

S kvìj se, Køí�i Pánì, zasvi� jako svìtlo zábleskem blahodati své
do srdcí tìch, kdo tì uctívají a s Bohem inspirovanou láskou be-

rou do rukou. Ó, svìtem vytou�ený Køí�i, který zahlazuješ všechny
slzavé náøky a ze smrtelných úkladù vysvobozuješ nás, kteøí tak
vstupujeme do neustávajícího veselí! Uka� velkolepost své krásy,
Køí�i, odmìnu za postní zdr�enlivost udìl slu�ebníkùm svým, pro-
sícím s vírou o tvou mnohoèetnou ochranu a milost velikou.

Buï pozdraven, �ivotonosný Køí�i, krásný ráji Církve, strome ne-
hynoucnosti, na nìm� se nám urodilo sladké ovoce vìèné slávy. Ty
zaháníš 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
dospìt a� k týdnu strastí Kristových a paschálního Vzkøíšení
(a udìl nám milost velikou).
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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 mni-
chù, pøístave spásy, jen� skýtá svìtu milost velikou.

Pojï, prvostvoøená dvojice, Adame a Evo, kteøí jste odpadli od sbo-
ru nebeš�anù, kdy� jste kdysi kvùli závisti vra�edníka okusili hoø-
ké slasti ze stromu poznání. Hle, vpravdì nejposvátnìjší døevo
Køí�e pøišlo za vámi, k nìmu se utecte, s radostí je obejmìte a zvo-
lejte 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� okoušejíce plody, získáváme nehynoucnost a milost veli-
kou.“

»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 královským purpurem. Nepøehlédni nás, do neštìstí znovu
upadlé, kdy� jsme se opìt vzdálili od tebe. Slituj se však nad lidem
svým, který je v bídì. Povstaò, jediný mnohotrpìlivý, a jako nej-
mocnìjší Vítìz poraz ty, kteøí na nás útoèí.

»I nyní…«

První bohorodièen hlasu (dogmatik nastupujícího hlasu z oktoichu)

Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen: Hospodin kraluje…

Na litiji

Stichira chrámu a pak:

»Sláva… I nyní…« (5. hlas)

Kdy� vidìlo stvoøení tebe, Stvoøiteli a Uèiniteli všech, na køí�i vi-
sícího a nahého, zmìnilo se strachem a zalkalo: „Svìtlo slunce

18 Triod postní. 3. nedìle velkopostní

1. prokimen (� 93) (4. hlas):

Bùh odplaty je Hospodin, y Bùh od-
platy se zjevil.
Verš: Povstaò Bo�e a sudi� zemi; dej
pyšným, co si zaslou�í! ¯

1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 17,1–9

2. prokimen (� 95.) (4. hlas):

Zpívejte Hospodinu píseò novou! y Zpívej Hospodinu, celá zemì!
Verš: Zapìjte Hospodinu a dobroøeète jménu jeho!
(Verš: Nebo� všichni bohové pohanští jsou démoni, kde�to Hospodin
stvoøil nebesa!) ¯

2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 15,20– 16,9

A dále se pokraèuje ve slu�bì liturgie pøedem posvìcených Darù.

Na trapeze olej a víno. Poveèeøí malé. Poklony se nekonají.

Ve ètvrtek 5. týdne velkopostního

Ve 4. hodinu noèní (tj. 22. hod. našeho èasu) – na jitøní – se ète �ivot ct. Ma-
rie Egyptské a velký kánon sv. Ondøeje Krétského (po ka�dém troparu se
èiní tøi metanie).
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Abych postní zdr�enlivostí dosáhl duchovního poznání, obracej stá-
le k utrpení vìènému myšlenky mé, Kriste, jako slitovný a lidumil.

Stíšek: Na cestì té, jí� jsem kráèel, osidlo mi nastra�ili.

Podoben

Majíce všichni dobu postní za spolupracovníka ve svatém díle po-
kání, plaème celým srdcem nad høíchy svými a volejme ke Spasiteli:
Skrze uèedníky své, Pane mnohomilostivý, spasi� svou láskou ty,
je� tì opìvají, jako slitovný a lidumil.

Další stichira Theodorova (hlas tý�)

Stíšek: Pohlédnu-li napravo a hledím – není zde nikdo, kdo by se
ke mnì znal.

Apoštolé nad jiné vychvalovaní, pøímluvci svìta, lékaøi nemoc-
ných, ochránci zdraví, zachovejte nás, kteøí procházíme postním ob-
dobím, nebo� léèíte i opatrujete, obojí èiníce udìlováním bo�ského
pokoje. Proèe� ochraòujte v klidu mysl naši, nevzbouøenou vášnì-
mi, abychom všichni pìli vzkøíšenému Kristu píseò jako vítìzi.

Dále 24 stichir podle poøadí z velkého kánonu slo�eného Ondøejem Krét-
ským (4. hlas)

(Mo�no èíst z kánonu nebo lze pøípadnì vypustit.)

»Sláva…«

Ó, nevypravitelné je milosrdenství tvé, pøedobrotivý a nehnìvný
Pane! Ó, bezchybný a slitovný, neodvrhuj mne od tváøe své, abych
i já vdìènì s radostí v písni zvolal k tobì: „Pane, døíve, ne� úplnì
zhynu, spasi� mne!“

»I nyní…« ¯Ó , jak nevýslovný soucit! Ó, jak podivuhodnì zázraèné narození!
Ó, jak mohla Panna ve svém náruèí nosit jako Dítì tebe, Stvoøi-

tele a Boha! Ty, jen� ses ráèil vtìliti se z ní, dobrodinèe, Pane, døíve,
ne� úplnì zhynu, spasi� mne!

Vchod. Svìtlo tiché.
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pohasíná, zemì sebou zmítá, skály pukají a okrasa chrámu je roze-
rvána. Mrtví z hrobù vstávají, mocnosti andìlské se zhrozily, volají-
ce: Ó, zázrak! Soudce je souzen a hodlá trpìt pro záchranu svìta
a jeho obnovení.“

Na stichovnì

Stichiry z oktoichu

»Sláva… I nyní…« (4. hlas)

M írnému Davidu jsi napomohl pøemoci cizozemce, i vìrnému
lidu svému nyní pomáhej k vítìzství a zbraní Køí�e a� sra�eni

jsou nepøátelé naši. Uka� na nás, Milosrdný, dávné své milosti, a�
u� protivníci zcela pochopí, �e ty jsi Bùh. V tebe doufajíce, zvítìzí-
me; na neustávající pøímluvy pøeèisté Matky tvé, ké� darována je
nám milost veliká.

Tropary po Otèenáši

Zazpívat také tropar Køí�i:„Spasi�, Pane, lid svùj…“ (viz výše veèerní na
svátek Povýšení)

Je-li bdìní a následuje-li hned jitøní, pak: „Raduj se, Bohorodice Panno…“
(2×) a tropar Køí�i (1×). Není-li bdìní, ale jen velká veèerní s litijí: tropar
nedìlní (dle hlasu), tropar Køí�i a „Raduj se, Bohorodice Panno…“

Pøi jitøní nebo pøed liturgií se koná vynášení a uctívání svatého Køí�e.

Na liturgii

Blahoslavenství

Pøi zpìvu troparù: nedìlní dle hlasu, Køí�i, »Sláva… I nyní…« a kondak
Køí�ové nedìle

Tropar Køí�i (vlastní melodie) ¯

Spasi�, Pane, lid svùj a po�ehnej dìdictví svému.
Vítìzství daruj nad nepøáteli køes�anùm pravoslavným
a ochraòuj vìrné své Køí�em svým.
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»Sláva… I nyní…« Kondak Køí�ové nedìle (7. hlas – stichirový): ¯

Nebrání u� více plamenný meè bránu Edenu, y otevøel ji náš
pøeslavný spojenec: døevo Køí�e. ¡
Byl zapuzen osten smrti a zahnáno vítìzství pekla, y nebo� tys, Spa-
siteli mùj, v nìm stanul ¡
a volal jsi k tìm, kdo byli v podsvìtí: y »Vejdìte opìt do ráje!« ¡

Místo trojsvaté písnì: Køí�i tvému klaníme se, ó Pane, a svaté Vzkøíšení tvé
slavíme. (Tøikrát) (Viz výše svátek Povýšení svatého Køí�e)

Prokimen (6. hlas) (Nedìlní dle oktoichu) (� 27,9 a 1): ¯

Spasi�, Bo�e, lid svùj; y a po�ehnej dìdictví svému.
Verš: K tobì, Hospodine, volám: Bo�e mùj, neodmlèuj se mi!

Apoštol: �id 4,14— 5,6

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

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)

Pøed liturgií knìz vynáší svatý køí� na analoj uprostøed chrámu (správnì
by se mìl vynášet v prùbìhu velkého slavosloví na jitøní; zpíváme tedy pøi
tom alespoò trojsvatou píseò nebo celé slavosloví). Podrobnosti viz v kní�ce
Uctívání svatého køí�e. Køí� zùstane na analoji k uctívání a� do pátku, kdy
se odnáší do oltáøe po zaambonové modlitbì liturgie pøedem posvìcených.

V nedìli veèer velkopostní veèerní
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Støeda 5. týdne veèer

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«

Samohlasná stichira — dvakrát. 8. hlas ¯M yšlením svým upadl jsem mezi lotry duchovní, já bídný, mysl
má padla do zajetí, ranìn jsem byl hroznì, celou duši mou zbili,

a proto vedle cesty �ivota svého le�ím obna�en, �ádnou ctností ne-
zahalený. Knìz vidìl mne, zranìného, churavého s neošetøenými
ránami, nevšímal si mne ani nepohledìl na mne. Dále pak levita
okolo se ubírající uvidìl mne, leè nemaje soustrast s dušehubnými
nemocemi mými, kráèel dál. Ty však, Kriste Bo�e, nikoliv od Sama-
ritánù, ale z Panny Marie ráèil ses vtìlit; pro lidumilnost svou udìl
mi uzdravení, vylévaje na mne olej veliké své milosti. (2×)

Stíšek: Hlasem svým k Hospodinu volám,
hlasem svým se modlím k Hospodinu.

Znovu pøedchozí stichiru

Stíšek: Vylévám pøed Ním modlitbu svou,
trápení své mu oznamuji.

Muèednièen

Je snad nìjaká ctnost, èi je snad nìjaká chlouba, jich� by se nedo-
stávalo svatým muèedníkùm? V�dy� pod meè sklonili šíje své pro
tebe, jen� jsi sklonil nebesa a sestoupil. Prolili krev svou pro tebe,
jen� ses cele vydal a umenšil, podobu slu�ebníka pøijav. Pokoøili se
a� k smrti, zchudnutí tvé napodobujíce. Dle hojné slitovnosti své,
Bo�e, na jejich pøímluvy smiluj se nad námi.

Stíšek: Kdy� ze mne prchal duch mùj, ty znal jsi i tehdy stezky mé.

Další stichiry od Josefa (8. hlas)

Posvìcené uèedníky své uèinil jsi, Pane, promlouvajícím nebem.
Jejich svatým zastáním mne vysvoboï od všeho zlého na zemi.
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Sláva Tomu, jen� ti dal sílu; y
sláva Tomu, jen� tì korunoval; ¡
sláva Tomu, jen� skrze tebe y
všechny uzdravuje. ¡

Na liturgii

Blahoslavenství

Tropar nedìlní dle hlasu a poté:

Tropar / 1. hlas ¯

Bohonosný otèe náš, Jene, y zjevil ses jako obyvatel pouštì, andìl
v tìle a divotvùrce, ¡
pùstem, bdìním a modlitbou y získal jsi dary nebeské, ¡
modlitbou uzdravuješ neduhy tìl i duší y tìm, kteøí se k tobì s vírou
utíkají. ¡
Sláva Tomu, jen� ti dal sílu; y sláva Tomu, jen� tì korunoval; ¡
sláva Tomu, jen� skrze tebe y všechny uzdravuje. ¡

Kondak / 4. hlas (stichirový) ¯

Pán tì postavil, otèe Jene, uèiteli náš, y na výšinu pravé
askeze ¡
jako neklamnou hvìzdu, y je� osvìtluje všechny konèiny. ¡ ¯

Prokimen nedìlní z hlasu a pak prokimen svatému (7. hlas): ¯
Chvály dojdou ctihodní ve slávì y a radovati se budou na místì spoèinu-
tí svého.
Verš: Zapìjte Hospodinu píseò novou.

Apoštol øadový a ctihodnému: �id 6,13–20; Efez 5,9–19

Alleluja z hlasu a ctihodnému:
Zasazeni v domì Hospodinovì, v nádvoøích Boha našeho rozkvetou.

Evangelium øadové a ctihodnému: Mar 9,17–31; Mat 4,25– 5,12

Ke svatému pøijímání:
Chvalte Hospodina s nebes, chvalte ho na výsostech.
Další: V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti zlé nemusí se bát.

V nedìli veèer velkopostní veèerní
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Støeda 4. týdne veèer

Ve støedu prostøedního velkopostního týdne

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

6 ní�e uvedených stichir (samohlasen, muèednièen a ostatních) a 4 z mineje

Samohlasen (4. hlas) ¯B lahodárný pùst nyní dospìl do svého støedu. Minulými dny nám
dobøe poslou�il a zbývající dny nám nabízí, abychom je vyu�ili.

Nebo� pùst rozmno�uje dobro a prokazuje nám veliké dobrodiní.
Proèe� zalíbivše se Dárci dobra, Kristu, volejme: „Ty, jen� ses pro
nás postil a ukøi�ování pøetrpìl, uèiò nás hodnými, abychom pøijali
úèast na svaté Pasše tvé, v pokoji pøebývali a nále�itì oslavovali
tebe s Otcem a Duchem.“

Další (5. hlas)

Ctnosti konejme v skrytu, doufajíce v odmìnu duchovní a nikoliv
svìtskou. Nepøedvádìjme je na tr�ištích a náro�ích, ale spíše je cho-
vejme uvnitø srdce. A Bùh, jen� vidí vše, co skrýváno, dá nám odmì-
nu za zdr�enlivost naši. Kdy� se postíme, nezachmuøujme tváøe,
ale v komùrce svého srdce modleme se, neustále volajíce prosbu:
„Otèe náš, jen� jsi na nebesích, nevydej nás na pospas v pokušení,
ale vysvoboï nás od zlého.“

Muèednièen

Pro neukojitelnou lásku duší svých, svatí muèedníci, nezøekli jste
se Krista. Snášením rozlièných krutých ran pøi muèení jste porazili
pýchu tyranù. Víru neotøesitelnou a bezúhonnou jste zachovali,
proèe� jste byli pøijati na nebesích. Tím jste obdr�eli smìlost pøed
Kristem a vyprošujete svìtu dar pokoje a duším našim milost veli-
kou.
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Další stichiry (1. hlas)

Omyjme všichni své duše vodou pùstu a pøistupme k uctívanému
a �ivotodárnému Køí�i Pánì. S vírou se pokloòme, naèerpejme Bo�í
osvícení, získávajíce nyní vìènou spásu, pokoj a milost velikou.

Kriste, apoštolù chloubo, jeho� obklopují vùdcové a mocnosti,
jemu� se klanìjí archandìlé! Ty zachraòuješ z ka�dé rány; uèiò nás
hodnými udatnì bojovat na svatém zápasišti postní zdr�enlivosti
a paschální den tvé spásy dostihnout, èím� budeme i my spaseni.

Další podoben (7. hlas)

Klaníce se dnes Kristu Pánu, zvolejme: „Budi� pozdraveno, døevo
�ivota, zkázo pekla! Budi� pozdravena, radosti svìta a vyhlazení
záhuby! Budi� pozdraven, Køí�i, jen� zaháníš démony mocí svou,
vìrné upevòuješ, jsa zbraní nepøemo�itelnou!“ Prosíme tebe:
„Ochraòuj a osvìcuj ty, kteøí tì líbají.“

A dále 4 stichiry z mineje

»Sláva…« »I nyní…« ¯
Samohlasen (8. hlas)

D nes se mohu dotknout Toho, kdo je svou podstatou nedotknutel-
ný. Utrpením je muèen Ten, kdo mne osvobozuje od trápení.
Ten, kdo slepým udìluje svìtlo, je popliván ústy provinilých.

Svá záda nastavuje pod údery bièe kvùli tìm, kteøí jsou otroky høí-
chu. Vidìvši ho èistá Panna a Matka na Køí�i, zaúpìla: „Bìda mnì,
dítì mé! Co jsi to uèinil? Ty, jen� jsi vynikal krásou nade všechny
lidi, vypadáš nyní jako bezdechý a nevzhledný. Ztratil jsi svou po-
dobu i krásu. Bìda mnì, nemohu odpoèinout, kdy� tì vidím, nitro
mne bolestí pálí a krutý meè pronikl do srdce mého. Opìvám tvé
utrpení, klaním se milosrdenství tvému. Nesmírnì trpìlivý Pane,
sláva tobì!“

Vchod. Svìtlo tiché

1. prokimen (1. hlas) (�alm 71,18 a 1): ¯

Po�ehnaný jest Hospodin, Bùh Izraele, y jediný, jen� èiní divy!
Verš: Bo�e, daruj králi soud svùj a spravedlnost svou synu krále.

22 Triod postní. Støeda 4. týdne veèer

lujte si Boha a naleznete blahoda� vìè-
nou! Nièemu nedávejte pøednost pøed
láskou jeho, aby udìlil i vám pokoj se vše-
mi svatými, a� pøijde ve slávì své.“ Na je-
jich pøímluvy, Kriste, zachovej a spasi�
duše naše.

»I nyní…«

První bohorodièen hlasu (tj. dogmatik na-
stupujícího hlasu z oktoichu)

Vchod. Svìtlo tiché. Prokimen nedìlní atd.

Stichiry na stichovnì

Z oktoichu

»Sláva…« (Ctihodnému Janu) (2. hlas)U ctìme Jana, andìla na zemi a èlovìka Bo�ího na nebesích, oz-
dobu svìta, hojné bohatství dobra a ctností, chloubu asketù!

Nebo� zasazen v domì Bo�ím, rozkvetl spravedlností a jako cedr vy-
soko vyrostl; tak se jeho pøièinìním rozmohlo stádce duchovních
oveèek Kristových, prospívajících ve ctihodnosti a spravedlnosti.

»I nyní…«

Bohorodièen tého� hlasu (tj. nedìlní bohorodièen po stichirách na stichovnì
z oktoichu): Ó, nový zázraku dosud nebývalý...

Nyní propouštíš

Tropary po Otèenáši

Nedìlní tropar, tropar sv. Janu, závìreèný (tzv. propustný) bohorodièen
(z oktoichu).

Tropar Janu Sinajskému (1. hlas) ¯B ohonosný otèe náš, Jene, y zjevil ses jako obyvatel pouštì, andìl
v tìle a divotvùrce, ¡

pùstem, bdìním a modlitbou y získal jsi dary nebeské, ¡
modlitbou uzdravuješ neduhy tìl i duší y tìm, kteøí se k tobì s vírou
utíkají. ¡
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4. nedìle velkopostní

Ctihodného Jana Sinajského (zvaného Klimakos èili
�ebøíkovec)

V sobotu veèer na velké veèerní

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

3 nedìlní a 4 Anatoliovy, pak 3 z mineje. Minejní stichiry by však mìly být
nahrazeny následujícími hymny ke sv. Janu Sinajskému z triodu.

Stichiry Janu Sinajskému; 8. hlas

O tèe Jene ctihodný, ty jsi v hrdle svém vskutku nepøetr�itì
udr�oval velebení Boha. Tím ses nejúèinnìjším zpùsobem nau-

èil, moudrý Jene, hovoøit Bohem inspirovaná slova. Blahodatí vyvì-
rající z tohoto duchovního díla ses obohatil, stav se bla�eným
mu�em, jen� rady a dohody všech bezbo�níkù rozvrací. [Viz �alm 1.]

Otèe Jene pøeslavný, oèistil jsi duši proudy slzí a milostivého Boha
sis naklonil stáním na modlitbì ka�dé noci. Tím ses okøídlil, blaho-
slavený Jene, pro vzlétnutí k lásce jeho a kráse, jich� sladkosti jsi
nyní hoden po�ívat v neustálé radosti spolu se svými druhy v aske-
tickém utrpení, otèe ctihodný bohomoudrý.

Otèe Jene ctihodný, víra dala mysli tvé køídla, tak�e se ti zhnusil
neustávající zmatek svìta. Vzal jsi na ramena svá køí� svùj a násle-
doval Vševidoucího Krista Boha. Tìlu vzpínajícímu jsi askezí uzdu
nasadil a rozumem je zkrotil, obdr�ev k tomu sílu od Bo�ího Ducha.

»Sláva…« (5. hlas)

Ctihodný otèe, poslechl jsi hlasu evangelia Pánì, svìt jsi opustil,
bohatství a slávu za nic pova�oval. Naèe� jsi ke všem volal: „Zami-
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1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 9,18– 10,1

2. prokimen (4. hlas) (�alm 72,28 a 1): ¯

Dobré jest pro mnì dr�et se Boha, y skládat na Boha všechnu svou na-
dìji.
Verš: Jak dobrý je Bùh Izraele k lidem srdce èistého!
(Verš: Ti, kdo se od tebe vzdalují, zahynou.)

2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 12,23– 13,9

A dále se pokraèuje ve slu�bì liturgie pøedem posvìcených Darù.

Od tohoto dne zaèíná knìz (nebo diákon) øíkat ještì jednu ektenii a modlit-
bu za katechumeny, kteøí jsou osvìcováni. Tato ektenie a modlitba se
pou�ívá a� do velké støedy (kromì sobot a nedìlí).
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Pátek 4. týdne veèer

V pátek prostøedního týdne

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

Samohlasen dvakrát a 4 muèednièny dle hlasu a 4 z mineje

Samohlasen (7. hlas) ¯Vášním podrobiv dùstojnost duše své, stal jsem se dobytèetem.
Nemohu vzhlédnouti k tobì, Nejvyššímu, jen dolù k zemi zrak

svùj skláním. Leè jako celník se modlím, Kriste, volaje k tobì:
„Bo�e, oèisti� a spasi� mne!“ (Dvakrát)

Dále muèednièny dle hlasu a stichiry z mineje

»Sláva…«

Zádušní stichira od Jana Damašského

»I nyní…«

První bohorodièen panujícího hlasu (tj. dogmatik z pøedešlé nedìle)

Vchod. Svìtlo tiché.

1. prokimen (4. hlas) (�alm 79,2): ¯

Slyš, pastýøi Izraele, jen� vodíš Josefa y jako svou oveèku!
Verš: Jen� trùníš na cherubínech, projev se!

1. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Stvoøení.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Gen 12,1–7
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2. prokimen (4. hlas) (�alm 80,2 a 3): ¯

Radujte se z Boha, y pomocníka našeho.
Verš: Prozpìvujte �almy a pøidejte tympány!
(Verš: Praví Hospodin: V sou�ení jsi mne volal, a já jsem tì vysvobodil!)

2. paremije

Knìz: Velemoudrost!
�almista: Ètení z knihy Pøísloví.
Knìz: Pozor mìjme!

�almista ète: Pøísl 14,15–26

A dále se pokraèuje ve slu�bì liturgie pøedem posvìcených Darù.
Po zaambonové modlitbì se odnáší køí�.

4. sobota velkopostní

Zádušní liturgie

Blahoslavenství

Prokimen dle zádušního apoštola

Apoštol øadový a zádušní: �id 6,9–12; 1. Kor 15,47–57

Alleluja zádušní

Evangelium øadové a zádušní: Mar 7,31–37; Jan 5,24–30

Ke svatému pøijímání: Radujte se, spravedliví...
A dále zádušní: Bla�ení, je� vyvolil...

Celá bohoslu�ba – viz 2. sobota velkopostní – str. 6.
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