Triod postní
Hlavní veèerní bohosluby
a liturgie v dobì velkopostní

Díl II.
Od 2. týdne velkopostního k pátku pøed Lazarovou sobotou

Notáø

Obsahuje promìnné hymny (pøedevším stichiry, tropary, kondaky a prokimeny)
pro veèerní bohosluby 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.
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Støeda 2. týdne veèer
Na liturgii pøedem posvìcených Darù
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

Bohorodièen (ze støedy 1. týdne)

1. prokimen

2. prokimen

Triod postní. Støeda 2. týdne veèer
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Nápìvy pro zpìv hymnù Lazarovy soboty jsou v kníce:
Triod postní III. („Kvìtná nedìle a strastný týden“).

Samohlasen — dvakrát. Notace 8. stichirového hlasu

1. prokimen: Veselte se v Hospodinu y a radujte se, spravedliví!
Verš: Blaení jsou ti, jim je odpuštìno provinìní.
2. prokimen:
Budi, Hospodine, milost tvá na nás, y nebo doufali jsme v tebe.
Verš: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.
(Doplòkový 3. verš: Zraky Hospodinovy hledí na ty, kdo se ho bojí a doufají v milost jeho.)
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Triod postní. Pátek 6. týdne veèer

45

Pátek 2. týdne veèer
Na liturgii pøedem posvìcených Darù
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

(Doplòkový 3. verš: Dobøe èiò, Hospodine, lidem dobrým a tìm, kteøí jsou
srdce upøímného!)

1. prokimen

2. prokimen
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Triod postní. Pátek 6. týdne veèer

Triod postní. Pátek 2. týdne veèer
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1. prokimen
Pomoc naše je ve jménu Hospodinovì, y který uèinil nebe i zemi.
Kdyby Hospodin s námi nebyl, nech dí nyní Izrael.

Verš:

Samohlasen — dvakrát. Notace 8. stichirového hlasu

2. prokimen
Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion, y nepohnou se na vìky.
Nebo neponechá Hospodin ezlo høíšníkù nad údìlem spravedlivých.
Verš:

1. prokimen:
Milost tvá a pravda tvá y nech povdy opatrují mne.
Verš: Trpìlivì oèekával jsem Hospodina, a on mne vyslyšel.

2. prokimen:
Pravil jsem: Hospodine, smiluj se nade mnou, y uzdrav duši mou.
Verš: Nebo jsem zhøešil tobì.
(3. verš: Blahoslavený, kdo má pochopení pro chudého a ubohého.)
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Triod postní. Pátek 6. týdne veèer
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2. sobota velkopostní
Na zádušní liturgii
Sobotní tropar všem svatým

Samohlasen — dvakrát. Notace 8. stichirového hlasu

Sobotní tropar zádušní

6. hlas — stichirový
»Sláva…« Kondak zádušní (hlas 8. – vlastní melodie)
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Triod postní. 2. sobota velkopostní

7

Pátek 6. týdne veèer
Týden pøed Kvìtnou nedìlí

Na liturgii pøedem posvìcených Darù

2. hlas

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

2. hlas

»I nyní…«
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Triod postní. 2. sobota velkopostní

Triod postní. Støeda 6. týdne veèer
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»I nyní…«

Samohlasen — dvakrát. Notace 8. stichirového hlasu

Prokimen dne
Veselte se v Hospodinu y a radujte se, spravedliví!
Blaení jsou ti, jim je odpuštìno provinìní.

Verš:

2. prokimen – zádušní
Duše jejich y v blaenosti spoèinou.
Verš: K tobì, Hospodine, pozdvihl jsem duši svou; Boe mùj, nech
nejsem zahanben navìky.

1. prokimen:
Chodit budu pøed Hospodinem y v zemi ivých.
Verš: Zamiloval jsem si Hospodina, protoe vyslyšel hlas modlitby mé.
2. prokimen:
Hospodinu splním sliby své y pøed veškerým lidem jeho.
Verš: Vìøil jsem, a proto jsem pravil: „Hluboko jsem klesl.“
(Doplòkový 3. verš: Ó Hospodine!, jsem sluebník tvùj, jsem sluebník
tvùj a syn sluebnice tvé; proto roztrhl jsi pouta má.)
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Triod postní. 2. sobota velkopostní

Støeda 6. týdne veèer
Týden pøed Kvìtnou nedìlí

Na liturgii pøedem posvìcených Darù
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

1. prokimen

2. prokimen
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8. hlas
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Triod postní. 5. nedìle velkopostní

39

2. nedìle velkopostní
Svatého otce našeho Øehoøe Palamy, archiepiskopa
soluòského, divotvorce
Tropar biskupu – sv. Øehoøi Soluòskému

8. hlas

Kondak z triodu

5. hlas — stichirový

Kondak sv. Øehoøi

Podivuhodný je Bùh ve svatých svých, Bùh Izraele.
Verš: V chrámech dobroøeète Bohu, jen jest Hospodinem od poèátkù
Izraele.

38

Triod postní. 2. nedìle velkopostní

11

5. nedìle velkopostní
Ctihodné matky naší Marie Egyptské
Tropar ct. Marii

8. hlas

4. hlas — stichirový

Kondak

8. hlas — stichirový

Prokimen ctihodné
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Triod postní. 2. nedìle velkopostní

Triod postní. 5. sobota velkopostní
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Prokimen:
Ty, Hospodine, zachováš nás, y a chrániti budeš nás od pokolení tohoto
a na vìky.
Verš: Spasi mne, Hospodine, nebo slábne spravedlivý.

8. hlas

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

8. hlas — stichirový

e shlédl na poníení sluebnice své; od této chvíle blahoslaviti
mne budou všechna pokolení.
Verš:
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Triod postní. 2. nedìle velkopostní

5. sobota velkopostní
Sobota akathistu (chvály pøesv. Bohorodice)
Tropar

Kondak Bohorodici

Prokimen – píseò Bohorodice
Velebí duše má Hospodina, y a duch mùj zaplesal v Bohu, Spasiteli
mém.
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Triod postní. Pátek 5. týdne veèer
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6. hlas — stichirový

Støeda 3. týdne veèer
Na liturgii pøedem posvìcených Darù
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

1. prokimen
Doufal jsem v milost Boí na vìky y a na vìky vìkùv.
Proè se chlubí mocnáø špatností svou?

Verš:

Verš:

Dobroøeè, duše má, Hospodinu; Hospodine, Boe mùj, tys nade
vše veliký.
(Doplòkový 3. verš: Zpívati budu Hospodinu po celý ivot
svùj; chváliti budu Boha svého, dokud íti budu.)
Verš:

2. prokimen

Dobroøeè, duše má, Hospodinu, a celé nitro mé svatému jménu

jeho.
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Triod postní. Pátek 5. týdne veèer

Triod postní. Støeda 3. týdne veèer
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»Sláva…« »I nyní…« Bohorodièen

Samohlasen — dvakrát. Notace 8. stichirového hlasu

1. prokimen
Slitovný a milostivý jest Hospodin, y dlouho shovívavý a mnohomilostivý.

2. prokimen
Jak vznešená jsou díla tvá, Hospodine! y Všechno jsi moudøe uèinil.

2. prokimen:
Kdy u navrátí Bùh y národ svùj ze zajetí?
Verš: Øíká blázen v srdci svém: „Není Boha.“
(Doplòkový 3. verš: Bùh pohledìl s nebe na syny lidské, aby vidìl, zdali je
tu nìkdo s poznáním èi hledající Boha.)
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Triod postní. Pátek 5. týdne veèer

V pátek 3. týdne veèer
Na liturgii pøedem posvìcených Darù
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

33

1. prokimen:
Bùh odplaty je Hospodin, y Bùh odplaty se zjevil.
Verš: Povstaò Boe a sudi zemi; dej pyšným, co si zaslouí!
2. prokimen:
Zpívejte Hospodinu píseò novou! y Zpívej Hospodinu, celá zemì!

Verš: Zapìjte Hospodinu a dobroøeète jménu jeho!
(Doplòkový 3. verš: Nebo všichni bohové pohanští jsou

démoni, kdeto

Hospodin stvoøil nebesa!)

1. prokimen
Pøispìj nám na pomoc v souení, y nebo marná je záchrana lidská.
Verš: Boe, zavrhl jsi nás a rozdrtil nás!

Samohlasen — dvakrát. Notace 8. stichirového hlasu

2. prokimen
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Triod postní. Pátek 5. týdne veèer

Triod postní. V pátek 3. týdne veèer

17

1. prokimen

Samohlasen — dvakrát. Notace 8. stichirového hlasu

2. prokimen

Pátek 5. týdne veèer
Na liturgii pøedem posvìcených Darù
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« — na 10

2. prokimen:
Vyslyš, Boe, modlitbu mou, y naslouchej prosbì mé!
Verš: A z konce zemì úpím k tobì.
(Doplòkový 3. verš: Usadím se na vìky v pøíbytku tvém, skryji se pod krovem køídel tvých.)
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Triod postní. Støeda 5. týdne veèer
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3. nedìle velkopostní
Svátek uctívání drahocenného a ivotodárného Køíe

V sobotu na velké veèerní

Samohlasen — dvakrát. Notace 8. stichirového hlasu

Tropar Køíi (vlastní melodie)

6. hlas — stichirový
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Triod postní. 3. nedìle velkopostní

19

Støeda 5. týdne veèer
Na liturgii pøedem posvìcených Darù
Stichiry na »Hospodine, k tobì volám«

»I nyní…« Bohorodièen

Varianta troparu Køíi – byzantský nápìv
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Triod postní. 3. nedìle velkopostní

Triod postní. 4. nedìle velkopostní
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»Sláva… I nyní…« Kondak Køíové nedìle

1. hlas

Místo trojsvaté písnì se zpívá:
„Køíi tvému klaníme se…“

4. hlas — stichirový

Prokimen
Spasi, Boe, lid svùj; y a poehnej dìdictví svému.
K tobì, Hospodine, volám: Boe mùj, neodmlèuj se mi!

Verš:
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Triod postní. 3. nedìle velkopostní

4. nedìle velkopostní

21

7. hlas – stichirový

Ctihodného Jana Sinajského (zvaného Klimakos èili
ebøíkovec)
Tropar Janu Sinajskému

1. hlas

Kondak

Prokimen svatému:
Chvály dojdou ctihodní ve slávì y a radovati se budou na místì spoèinutí svého.
Verš: Zapìjte Hospodinu píseò novou.
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Triod postní. Pátek 4. týdne veèer
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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

»Sláva…« »I nyní…« Bohorodièen

Samohlasen — dvakrát. Notace 8. stichirového hlasu
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Triod postní. Støeda 4. týdne veèer
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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. Notace 8. stichirového hlasu

1. prokimen
Slyš, pastýøi Izraele, jen vodíš Josefa y jako svou oveèku!
Jen trùníš na cherubínech, projev se!

Verš:

6. hlas — stichirový

2. prokimen
Radujte se z Boha, y pomocníka našeho.
Verš: Prozpìvujte almy a pøidejte tympány!
(Verš: Praví Hospodin: V souení jsi mne volal, a já jsem tì vysvobodil!)
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Triod postní. Støeda 4. týdne veèer

Triod postní. Støeda 4. týdne veèer

1. prokimen
Poehnaný jest Hospodin, Bùh Izraele, y jediný, jen èiní divy!
Boe, daruj králi soud svùj a spravedlnost svou synu krále.

Verš:

2. prokimen
Dobré jest pro mnì dret se Boha, y skládat na Boha všechnu svou nadìji.

Verš: Jak dobrý je Bùh Izraele k lidem srdce èistého!
(Doplòkový 3. verš: Ti, kdo se od tebe vzdalují, zahynou.)
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