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Kondak otcùm (hlas 6. — stichirový)

Druhá nedìle pøed
Narozením Pánì

Tropar praotcùm (2. hlas)

Prokimen (hlas 4.):

Blahosloven jsi, Hospodine, Bo�e Otcù našich; y chváleno a slaveno
jest jméno tvoje na vìky!



Nedìle praotcù 3

Verš: Nebo� spravedlivý jsi ve všem, co jsi s námi uèinil.

Nedìle praotcù
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Nedìle pøed Narozením Krista

Nedìle svatých Otcù

Na velké veèerní

Tropar svatým Otcùm (2. hlas)



Nedìle svatých Otcù 5

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«

První bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

»I nyní…« Bohorodièen (hlas 6. — stichirový)



6 Notáø: Nedìle pøed Narozením Krista

Kondak svatým Otcùm (6. hlas — stichirový)

Prokimen:
Blahosloven jsi, Hospodine, Bo�e Otcù našich; y chváleno a slaveno
jest jméno tvoje na vìky!
Verš: Nebo� spravedlivý jsi ve všem, co jsi s námi uèinil.



Nedìle svatých Otcù 7

Na liturgii
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Tropar pøedsvátku pro 24. XII. (4. hlas — troparový)

Kondak pøedsvátku (1. hlas — stichirový)

Od 20. do 24. prosince

Pøedsvátek Narození Pánì (20.—23. XII.)



Pøedsvátek Narození Pánì 9

Tropar pøedsvátku (4. hlas — troparový)
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25. prosince

Narození Kristovo

Na veèerní liturgii sv. Basila (nebo na velké veèerní)

Knìz øíká prokimen dne. Pokud je pátek veèer, pak se bere velký prokimen:
„Kdo je Bùh veliký, jako Bùh náš…“

Kdo je Bùh veliký jako Bùh náš? y Ty jsi Bùh, jen� èiníš divy.
1. verš: Sílu svou zvìstoval jsi mezi národy; pa�í vzta�enou vysvobo-
dil jsi lid svùj.



Narození Kristovo 11

Po stichirách na »Hospodine, k tobì volám«

První bohorodièen (pomalu zpívat, koná se pøi tom malý vchod)

»Sláva…« »I nyní…« (8. hlas – stichirový)

2. verš: Øekl jsem: Nyní zaèínám chápat, �e to, co se pøihodilo, uèini-
la pravice Nejvyššího.
3. verš: Pamatoval jsem na skutky Hospodinovy. Budu pøipomínati
sobì všechny divy tvé od poèátku.



12 Notáø: 25. prosince

1. tropar k paremijím (6. hlas — trop.) (zpívat svi�ným tempem):

2. tropar k paremijím (6. hlas — trop.) (zpívat svi�ným tempem):

Prokimen:

Hospodin pravil ke mnì: „Syn mùj jsi ty, y já jsem tì dnes zrodil.“



Narození Kristovo 13

Verš: �ádej mne, a dám ti národy za dìdictví tvé, dr�avu tvou a� na
konec zemì.



14 Notáø: 25. prosince

2. antifona

V den svátku – ráno na liturgii



Narození Kristovo 15

1. antifona



16 Notáø: 25. prosince

Následuje „Jednorozený Synu…“

Tropar svátku Narození Pánì (4. hlas – troparový)

3. antifona



Narození Kristovo 17

Stíšky 3. antifony. Po ka�dém stíšku se pomalu a slavnostnì zpívá tropar svátku.



18 Notáø: 25. prosince

Prokimen (hlas 8.):
Všechna zemì, klanìj se pøed tebou a prozpìvuj tobì; y a� opìvá jméno
tvé, Nejvyšší!

Kondak svátku Narození Pánì (8. hlas — stichirový)

Kteøí�koli v Krista pokøtìni jste (místo trojsvaté písnì)



Narození Kristovo 19

Verš: Jásejte Hospodinu, lidé po celé zemi! Opìvujte jméno Jeho, vzdá-
vejte mu slávu chválou Jeho!



20 Notáø: 25. prosince

Místo „Jest vpravdì dùstojno“
se zpívá irmos 9. písnì kánonu (a� do opuštìní svátku):

Ke svatému pøijímání



Narození Kristovo 21
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26. prosince

Sbor pøesvaté Bohorodice

Velká veèerní

Prokimen

Je-li sobota veèer, zpívá se prokimen dne. Jinak velký prokimen:

Kdo je Bùh veliký jako Bùh náš? y Ty jsi Bùh, jen� èiníš divy.
1. verš: Sílu svou zvìstoval jsi mezi národy; pa�í vzta�enou vysvobodil
jsi lid svùj.



Sbor pøesvaté Bohorodice 23

Po stichirách na »Hospodine k tobì volám«

»Sláva…« »I nyní…« (6. hlas — stichirový) Zpívat pomalu

2. verš: Øekl jsem: Nyní zaèínám chápat, �e to, co se pøihodilo, uèinila
pravice Nejvyššího.
3. verš: Pamatoval jsem na skutky Hospodinovy. Budu pøipomínati sobì
všechny divy tvé od poèátku.



24 Notáø: 26. prosince

Tropary

Tropar Bohorodici (4. hlas)

Další tropar Bohorodici (øecký) (6. hlas)

Na liturgii

„Pojïte, pokloòme se…“ (Jednodušší varianta – nápìv dle 7. hlasu)



Sbor pøesvaté Bohorodice 25



26 Notáø: 26. prosince

„Pojïte, pokloòme se…“ (Staroruský nápìv)

Kondak Sboru pøesv. Bohorodice (6. hlas – stichirový)

1. prokimen

Velebí duše má Hospodina, y a duch mùj zaplesal v Bohu, Spasiteli
mém.



Sbor pøesvaté Bohorodice 27

Verš: �e shlédl na poní�ení slu�ebnice své; od této chvíle blahoslaviti
mne budou všechna pokolení.

Tropar svátku Narození: „Narozením tvým, Kriste Bo�e…“ (Str. 16)
Tropar Sboru pøesv. Bohorodice (str. 24)



28 Notáø: 27. prosince

2. prokimen

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

27. prosince

Svatého apoštola Štìpána

Na veèerní

Tropar ctihodnému – vyznavaèi (8. hlas):



Svatého apoštola Štìpána 29

Tropar sv. Štìpánu (4. hlas):



30 Notáø: 27. prosince

Prokimeny dva:

1.) jako v den svátku („Všechna zemì…“ str. 18)
2.) prokimen apoštolu

Na liturgii

„Pojïte, pokloòme se…“ sváteèní (str. 26)
Tropar svátku (Narozením tvým, Kriste Bo�e náš…) (viz str. 16)
»Sláva…« Tropar sv. Štìpánu (viz výše)
»I nyní…« Kondak tøetího dne svátku

Kondak tøetího dne svátku Narození Pánì (3. hlas – stichir.)



Svatého apoštola Štìpána 31

Prokimen apoštolu (hlas 8.):

Po celé zemi se rozléhá zvìst jejich y a do všech konèin svìta slova
jejich.
Verš: Nebesa vypravují slávu Bo�í a díla rukou jeho hlásá obloha.
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28. prosince

Dva tisíce svatých muèedníkù upálených v Nikomedii

Tropar muèedníkùm (2. hlas)

26.—31. prosince

Posváteèní období



Posváteèní období 33

Kondak posváteèní doby
svátku Narození Krista (notace pro 7. hlas – stichirový)
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Nedìle po Narození Pánì

Tropar nedìli po Narození (2. hlas):

Prokimen (druhý)

Podivuhodný jest Bùh ve svatých svých, y Bùh Israele.
Verš: Dobroøeète v chrámech Bohu, Hospodinu od poèátkù Israele.



Posváteèní období 35

Tropary: nedìlní a svátku Narození Pánì (Narozením tvým…, viz str. 16), pak:

Kondak Sboru pøesv. Bohorodice (Ten, jen� se pøed jitøenkou…) viz str. 26
Kondak svátku Narození Pánì (Panna dnes Nadpøirozeného rodí) viz str. 18
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Notace dle „Gorazdova sborníku“ (tj. Lidového sborníku modliteb a bohoslu�ebných
zpìvù pravoslavné církve).

Je-li v mineji napø. po stichirách na »Hospodine, k tobì volám« odkaz na „1. nedìlní
bohorodièen na závìr stichir na „Hospodine, k tobì volám“; tzv. dogmatik – viz okto-
ich…“, není notace uvádìna zde, proto�e by to byla zbyteèná duplicita. Notaci
k tìmto hymnùm lze toti� najít pod èíslem pøíslušného hlasu v døíve pøipraveném
zpìvníku zvaném „Zpìv hymnù na velké veèerní bohoslu�bì: nemìnné hymny z po-
stupu veèerní a tøi zpívané hymny z vládnoucího hlasu; z èasoslovu a oktoichu“;
tuto bro�urku lze stáhnout z adresy: www.pravoslavi.cz/download
(naleznete v kapitole „Z oktoichu“).

Toto je PDF soubor z adresy: www.pravoslavi.cz/download

Notáø – dodatek k èeské svátkové mineji pro 2. polovinu prosince – díl IV. (2. èást) [XII.]
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