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Tradice všelidového zpìvu pøi liturgii se zachovala na východním Slovensku a na Za-
karpatí, kde se inspiroval i vladyka Gorazd. Tato tradice (která je mimochodem i sou-
èástí dìdictví naší místní pravoslavné církve) je mo�ná èeskému duchovnímu cítìní
mnohem bli�ší, ne� vysoce umìlecky nároèné projevy sborù interpretujících mistrov-
ská koncertní díla slavných skladatelù. Na zakarpatské tradici je podstatné, �e zapo-
juje do zpìvu v chrámu, a pota�mo do plné úèasti na liturgii, co nejvíce pøítomných
lidí. Tím se následnì sama vyøeší otázka nápìvù, proto�e všelidovým zpìvem jsou eli-
minovány duchovnì spíše škodlivé vyumìlkované a� operní nápìvy, slo�ité harmonie,
hlasovì nároèné kreace. Zpìv je pøirozeným nástrojem modlitby, èili nesmí strhávat
pozornost na sebe. (Analogii nacházíme v pravoslavné ikonografii: ikona nemá
zadr�ovat naše vnímání na své materii, nýbr� být oknem, skrze nì� duchovnì prochá-
zíme a nahlí�íme do nebeského svìta.)

Na závìr této krátké úvahy podtrhnìme, �e dùvod pro sestavení tohoto zpìvníèku
tedy není snaha samoúèelnì udr�ovat hudební tradici vladyky Gorazda, ale pøesvìd-
èení, �e její princip je aktuální i dnes, a tímto principem je èeský lidový chrámový
zpìv. Tudy vede schùdná cesta k zapojení vìøících do plné úèasti na bohoslu�bì,
a tudí� k omezení úèasti pasivní.

Nedejme tedy zaniknout gorazdovské tradici èeského pravoslavného lidového zpìvu;
umo�nìme všem, kteøí umí trochu zpívat, aby se místo pasivního stání v chrámu plnì
zapojili do spoleèného liturgického díla a pota�mo tìlem i duší do chrámové modlitby.
Modlit se na èotkách a v tichém soustøedìní pøece mohou i doma pøed ikonou, do chrá-
mu mají køes�ané chodit, aby naplnili výzvu Písma svatého, kterou pøi bohoslu�bì
slýcháme v prokimenu: „Zpívejte Bohu našemu, zpívejte!“

Na závìr nìkolik internetových adres:

Výchozí rozcestník pro poslech èi stahování nových i døíve poøízených liturgických in-
struktá�ních nahrávek v MP3 je na adrese: pravoslavi.cz/zpevnik

Texty tohoto pøekladu Bo�ské liturgie po�ehnaného Jeho Pøeosvíceností Joakimem, bis-
kupem hodonínským jsou v úpravách pro rùzné pou�ití (tj. pro vìøící, pro knìze, s notací
èi bez ní, v rùzných formátech) k dispozici na: pravoslavi.cz/liturgie

Pro slu�bu liturgie potøebujete výbìr z oktoichu, výbìr z mineje a pøípadnì výbìry z trio-
du, jak to bylo zmínìno v doslovu (na str. 66). Toto a mnoho dalších liturgických pøekla-
dù, pøipravovaných s laskavým po�ehnáním vladyky Joakima, je dlouhodobì zveøejòová-
no na: pravoslavi.cz/download

O znovuuvedení pojmu „blahoda�“ do jazyka místních pravoslavných køes�anù je pojed-
náno na adrese: orthodoxia.cz/blahodat.htm

K problematice èeských liturgických pøekladù budeme uveøejòovat poznámky na adrese:
orthodoxia.cz/preklady

Tento zpìvník a další potøebné liturgické bro�ury a noty jsou volnì k dispozici
v PDF ke sta�ení na internetu: pravoslavi.cz/liturgie

Jihlava 2012-17 — 0,88

ZPÌVNÍK SVATÉ LITURGIE

Angelár
Liturgické zpìvy dle nápìvù Gorazdova sborníku

P R A V O S L A V N Á C Í R K E V



Zde pou�itý text liturgie
byl pøevzat z nového èeského pøekladu Slu�ebníku,
jemu� udìlil po�ehnání Jeho Pøeosvícenost Joakim,

biskup hodonínský.

Pøedmluva

Tento liturgický zpìvník vychází z textového i hudebního obsahu „Li-
dového sborníku modliteb a bohoslu�ebných zpìvù pravoslavné círk-
ve“ (dále jen Lidový sborník) sestaveného a vydaného svatým vlady-
kou muèedníkem Gorazdem († 1942). Výjimkou je zpìv blahoslaven-
ství a Cherubínská píseò (a jedna z variant zpìvu „Pojïte, pokloòme
se…“), pro nì� byly uplatnìny staroruské nápìvy, snadné k osvojení.
Ke všem zpìvùm zpìvníku Angelár jsou pøipraveny instruktá�ní na-
hrávky (internetový odkaz viz na konci této kní�ky).

Hlavní odlišností slu�by podle tohoto zpìvníku od slu�by pøímo dle Li-
dového sborníku je výraznì vìtší melodická pestrost; bohoslu�ba vede-
ná jen dle Sborníku u� zní dnešnímu uchu pøece jen pøíliš jednotvárnì
(zvláštì, kdy� se nezpívá trojhlasnì, ale jen jednohlasnì, jak to dnes
bì�né). Vladyka Gorazd ve svém Sborníku sice uplatòuje princip os-
mihlasníku, ale z ka�dého hlasu pou�ívá jedinou melodii (nápìv ne-
dìlního troparu), na kterou se pak zpívá nejen tropar, ale vìtšina
zpìvù liturgie. Pøi celé liturgii tedy zní prakticky jenom jedna prostá
melodie. Další nedìli se pak liturgie zpívá na melodii následujícího
hlasu atd. Nezpochybòujeme tuto misijní liturgickou praxi zacílenou
na potøeby tehdejší doby, leè pro naši misijní situaci se zdá být vhod-
nìjší zpùsob uplatòovaný napø. v lidovém chrámovém zpìvu na vý-
chodním Slovensku: ka�dý hymnus má svùj stabilní nápìv, melodie se
mìní jen u tìch èástí liturgie, které se mìní i textovì (tj. promìnlivé
souèásti liturgie – napø. to, co se bere z oktoichu èi z mineje). Proto
jsme do toho zpìvníku vybrali pro ka�dý liturgický hymnus jednu stá-
lou melodii (vìtšinou nìkterou z melodií osmihlasníku Lidového sbor-
níku). Kdy� je ke ka�dému hymnickému textu pøiøazena jedna stálá
melodie, lidé se tyto zpìvy nauèí snadnìji, ne� kdy� se zpívají nepro-
mìnné texty liturgie ka�dý týden na jinou melodii a ka�dá tato melo-
die se vrací v�dy a� po osmi týdnech. Vystøídají-li se však pøi boho-
slu�bì rùzné nápìvy, je pak liturgie melodicky pestøejší a �ivìjší.
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pady jsou vyznaèeny šipkami ukazujícími, �e se pøechází na protilehlou stránku). Pøe-
konání prvních nesnází pocházejících z této dvojace pojaté sazby je však pomìrnì
snadné, staèí si útlý zpìvníèek párkrát prolistovat, seznámit se s ním, a pak u� orien-
tace ve vysázeném textu a notacích neèiní problémy. Podobnì se støídají dva zpùsoby
notové sazby i v prvním, Gorazdovì vydání Sborníku; pokus v druhém vydání Sborní-
ku sjednotit zpùsob ètení celé knihy zásadnì po jednotlivých stránkách, ani� by nìkdy
notace bì�ela pøes dvoustránku, dopadl tak, �e se tím výraznì zkomplikoval zpìv pís-
ní s více slokami, pøi nìm� se v novìjším Sborníku stále skáèe oèima – nejprv pod dol-
ní notaci a pak zase k horní notaci – a ne v�dy se pak unavené oèi strefí na správný øá-
dek; ka�dopádnì to vy�aduje o hodnì vìtší (a navíc trvalé) soustøedìní a více duševní
energie, ne� je potøeba k osvojení si zde pou�ité sazby.

Lidový nebo sborový zpìv v chrámu?

Smyslem vzniku tohoto zpìvníku je navázat a aktualizovat gorazdovskou tradici lido-
vého církevního pravoslavného zpìvu, který je u nás ji� tradiènì základním liturgic-
kým projevem a uskuteèòuje se jím aktivní zapojení všeho vìøícího lidu do liturgie,
která se tím stává nejen duchovnì, ale i duševnì i tìlesnì spoleèným dílem všech pøí-
tomných. To je ideál, který je tam, kde zpívá pìvecký sbor a ostatní vìøící jsou pasivní-
mi úèastníky, obtí�nì dosa�itelný. Samozøejmì tento lidový zpìv pøedpokládá vedení
�almistou (resp. hlavním zpìvákem) a také pøípadný spoleèný nácvik.

Svatý vladyka Gorazd zaèíná pøedmluvu ke svému Sborníku tìmito památnými slo-
vy: „Pozorováním našeho církevního �ivota jsem dospìl k nezvratnému pøesvìdèení,
�e pravoslavný obøad, vnitøním obsahem i formou tak bohatý, bude èeskému národu
�ivot duchovní silou hlavnì tehdy, jestli�e církevní zpìv nebude pøenechán na starost
výluènì jen pìveckým sborùm, nýbr� stane se majetkem všech vìøících, tj. jestli�e se
podaøí vyøešit otázku lidového církevního zpìvu, aby se všichni vìøící mohli zpìvem
zúèastnit posvátných obøadù. Prosím, aby nebylo v tomto názoru spatøováno nedosta-
teèné chápání významu kultivovaného sborového zpìvu. Naše pomìry vy�adují obojí-
ho: i sborového i lidového zpìvu.“ Od doby svatého vladyky Gorazda se mo�ná zmìnily
nìkteré okolnosti, ale tato Gorazdova teze je stejnì platná tenkrát jako dnes.

Všiml jsem si, �e mnohé Èechy odrazuje od pravoslavných bohoslu�eb, s nimi� se se-
tkali napø. v Rusku, právì ta skuteènost, �e celou bohoslu�bu odzpívá pìvecký sbor
a po vìøících se �ádá, aby skoro ani nemukli (a kdo by se chtìl by� jen potichu pøidat ke
zpìvu, je okøiknut, �e to není dovoleno). Východním lidem to tak mù�e vyhovovat, ale
Èech si tam mù�e pøipadat jako na koncertì. Dáno je to mj. i ruskou tradicí velikých
chrámù, kde je shromá�dìno tolik lidí, �e by spoleèný lidový zpìv mohl pøinášet jisté
problémy. Koncertní zpùsob zpìvu však nemusí být v�dy v plném souladu s duchem
pravoslavné liturgie, ani se souèasnými potøebami lidské duše, a proto dnes pomalu
pøestává být funkèní i v samotném Rusku. Pasivní úèast vìøících na bohoslu�bách se
dnes stává i pro mladé východní lidi pøeká�kou na jejich cestì budování vztahu k cír-
kevnímu �ivotu, a proto vidíme napø. zavedení spoleèné všelidové recitace symbolu
víry a Otèenáše pøi liturgii (ještì pøed sto lety by nìco takového bylo v Rusku skandál-
ním a nedovoleným projevem laikù). I nìkteøí souèasní ruští teologové zaèínají kriti-
zovat nìkteré netradièní (tj. z 18.—19. stol.) hudební podoby liturgického projevu,
nebo� se jim zdá, �e mají v jistých pøípadech u� blí� ke koncertu ne� k modlitbì.
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val pro èeské prostøedí, ne však jako souèást Sborníku, ale setkáme se s ním v dobo-
vých zpìvnících pro sbory). Zároveò jsme si byli dobøe vìdomi, �e tam, kde jsou zdat-
nìjší zpìváci, urèitì si sami vyberou melodii pro tento hymnus.

4.) „Budi� jméno Hospodinovo...“ (v závìru liturgie). Sborníkový nápìv, který svým zá-
vìreèným stoupáním do výšek pravidelnì èinil problémy a navíc svou a� pøílišnou
�ivostí èi rozverností ponìkud nezapadal do liturgie, jsme nahradili velice jednodu-
chým a klidným nápìvem (inspirovaným ze starobylých byzantsko-ruských nápìvù
pøipomínajících místy recitativ; i v Gorazdovì Lidovém sborníku se tento typ dávného
nápìvu vyskytuje, viz napø. pøi svatém pøijímání: „Tìlo Kristovo pøijmìte...“). Stej-
ným zpùsobem bylo upraveno závìreèné: „Sláva… I nyní… Hospodi, pomiluj. Po�eh-
nej.“ Za úvahu by stálo, zdali by nebylo pøínosné podobnì nahradit také melodii zpìvu
po promìòování: „I na všechny…“

5.) Tento pøípad u� vlastnì není výjimkou z pøebírání nápìvù Gorazdova Sborníku,
ale spíše dodatkem, dalším obohacením u nás pou�ívaných liturgických zpìvù. Je to
východní nápìv na všednodenní antifony, které jsou volnì pøipojeny k tomuto zpìv-
níèku. Tento nápìv má širší uplatnìní – napø. je mo�no jej pou�ít pro zpìv zvláštních
antifon pøi velkých svátcích. (Zatím je vydán zvláš�. Bude i v II. dílu zpìvníku.)

6.) V pøíloze jsou uvedeny alternativní nápìvy pro ektenie.

Ke všem notacím jsou instruktá�ní nahrávky, viz internetový odkaz na konci kní�ky.

K plné nedìlní slu�bì podle tohoto zpìvníku se všemi tropary jsou potøeba ještì další
dvì resp. tøi bro�ury: 1.) oktoich (výbìr s oktoichu s tropary, kondaky a prokimeny ne-
dìlními); 2.) minea (výbìr z obecné mineje s tropary, kondaky a prokimeny pro rùzné
kategorie svatých; pro svátky je urèen výbìr ze svátkové mineje); 3.) v dobì velkopost-
ní a popaschální jsou potøeba výbìry z triodu postního a triodu kvìtného. Všechny
tyto bro�ury jsou vydány jako notované zpìvníèky; pou�ity jsou tam opìt gorazdovské
nápìvy Lidového sborníku. Internetový odkaz na tyto bro�ury viz na konci kní�ky.

Za zmínku stojí problematika sazby. Jak upravit stránky s tak rozmanitým textem,
který je prokládán mno�stvím notací? Nìkdy jsou to jen jednotlivé notové øádky èi do-
konce jen pár not s dvìma slovy, jindy jsou to písnì s rùzným poètem slok. S tímto pro-
blémem se potýkal ji� vladyka Gorazd pøi vydávání Sborníku modliteb a zpìvù a zvolil
typ sazby postupující nikoliv po jednotlivých stránkách, ale po celých dvoustranách.
Jiné (sice konvenènìjší, ale za daných okolností o poznání ménì zdaøilé) øešení pozdìji
zvolili sazeèi druhého vydání Sborníku (v nìm� navíc sni�ovali poèet stran pou�itím
o jeden typografický bod menšího základní písma, co� zhoršilo èitelnost). Vysázet ten-
to typ zpìvníku je dosti obtí�ný a nevdìèný úkol.

Navázali jsme na zpùsob øešení zvolený vladykou Gorazdem pro první vydání Sborní-
ku, kdy se notace písní s mnoha slokami rozprostírá pøes celou dvoustranu, èili pøe-
chází z levé stránky na pravou. Tento zpùsob však není mo�no zachovávat zcela dù-
slednì, proto�e by tím na nìkterých stránkách vznikala rozsáhlá nevyu�itá místa.
Proto je na nìkterých dvoustranách sazba konvenèní (tj. nejprve se ète od shora dolù
levá stránka a pak stejným zpùsobem pravá stránka), na jiných dvoustránkách (tam,
kde jsou písnì s více slokami) je sazba not rozprostøená pøes obì stránky (takové pøí-
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Bo�ská liturgie svatého otce našeho
Jana Zlatoústého

Øád liturgie katechumenù

Knìz: Blahosloveno budi� království Otce i Syna i Svaté-
ho Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící:

Ektenie velká

Knìz nebo diákon: V pokoji k Hospodinu modleme se!

Vìøící: È

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

Vìøící: Ç

Za mír celého svìta, za blaho svatých církví Bo�ích a za sjednocení všech
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s vírou, zbo�ností a bázní Bo�í
k Hospodinu modleme se.
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Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Za metropolitu našeho vladyku (jméno) [za vladyku našeho (jméno)], za
dùstojné knì�stvo, diákonstvo v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Za vlast naši a její pøedstavitele k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Za mìsto toto [vesnici tuto, svatý monastýr tento], za všechna mìsta a zemì
i za ty, kteøí podle víry v nich �ijí, k Hospodinu modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Za pøíznivé poèasí, za hojnost plodù zemských a za pokojné èasy k Hospo-
dinu modleme se.

Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Za cestující po zemi, vodì i vzduchem, za nemocné, trpící, zajaté a za spá-
su jejich k Hospodinu modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší, Bohoro-
dice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami sebe
i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící:
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Pøeklad liturgie je pøevzat z Lidového sborníku a Slu�ebníku, na nìkterých místech je
však mírnì modernizovaný a opraveny byly i nìkteré nedostatky tehdejšího pøekladu.
Co se týèe textù, které zpívají vìøící, uvádíme nyní struèný seznam provedených
zmìn. První antifona byla rozšíøena plný rozsah patøièného �almu, podobnì i druhá
antifona (mo�no však zpívat jen výbìr z 1. antifony, jak je tam vyznaèeno). I tøetí anti-
fonu jsme rozšíøili na všech devatero blahoslavenství. Dovolili jsme si trochu upravit
pøeklad èasto pou�ívaného kondaku „Nezahanbitelná zastánkynì køes�anù“, aby byl
nejen pøesnìjší, ale i znìl rytmiètìji. Trojsvatá píseò byla celá poèeštìna (upuštìno
tedy bylo od znìní zaèínajícího èesky a konèícího církevnì-slovansky; døíve to zøejmì
znìlo zajímavì, ale dnes je to ji� anachronismus). Èeský pøeklad vyznání víry je ve
znìní schváleném Jeho Bla�enstvem metropolitou Dorotejem. Jediný hymnus, který
doznal výraznìjší zmìny, je „A� naplnìna jsou ústa naše“; starý èeský pøeklad u� pøí-
mo volal po zpøesnìní.

V nìkterých jednotlivostech byl jazyk jemnì pøiklonìn ke znìní církevnì-slovanské-
mu (napø. „diákon“ místo „jáhen“, „zastaò se“ místo „pøispìj“ èi „bohorodièe Jáchym
i Anna“). O pojmu „blahoda�“ viz odkaz na konci bro�ury. Èeská pravoslavná termino-
logie, zavedená sv. Gorazdem (Tajina, Bohorodice, jednobytný, velemoudrost, pozor
mìjme, upokoj, lidumil, blahý, bohonosný, všechvalný atd.), byla peèlivì zachována.

Celkovì však vzato, je nutno sklonit se s úctou pøed kvalitou starých pøekladù stabil-
ních hymnù, které jsou souèástí svaté liturgie. Výše uvedený krátký pøehled oprav
a úprav (drobná zpøesnìní nebo lehká modernizace jazyka èi doplòky vyplývají z roz-
šíøení liturgie) je nízkým poètem svých polo�ek výmluvným svìdectvím toho, �e práce
našich pøedchùdcù na pøekladu liturgie obstála i pøi revizi provádìné s takovým èaso-
vým odstupem, tak�e nebylo potøeba �ádných rozsáhlejších zmìn. Menší úpravy, stálé
zpøesòování pøekladu a obèasné jemné jazykové modernizace jsou však nutné.

Pøípady, kdy není pou�it nápìv pøevzatý z Gorazdova Lidového sborníku:

1.) Melodie pro zpìv blahoslavenství. Byl pou�it staroruský jednoduchý a velice pìkný
nápìv, který je zpìvný a snadno osvojitelný.

2.) „Pojïte, pokloòme se.“ V Lidovém sborníku je pøipojen tento krátký zpìv v�dy
k troparu jako jeho úvod. Tak to bylo vyøešeno na úkor melodické pestrosti a za úèe-
lem co mo�ná nejvyššího stupnì zjednodušení pro misijní úèely (a s pøedpokladem, �e
se bude v�dy zpívat jen jediný tropar, aè to není v souladu s pravoslavným typikonem).
Z tohoto øešení pak pravidelnì povstávají rùzná nedopatøení, zpívá-li se troparù více,
nebo� pevné spojení zpìvu „Pojïte, pokloòme se“ s troparem nezøídka plete �almistu.
Proto jsme oddìlili tento zpìv a pøisoudili mu stabilní nápìv, jak je to ve svìtì ob-
vyklou praxí. Nápìv jsme pou�ili staroruský (tzv. znamenný), který je svou obtí�ností
pøibli�nì na úrovni melodie Lidového sborníku pro Alleluja pøed ètením evangelia.

3.) Cherubínská píseò. Všichni snad budou souhlasit, �e takový hymnus, jakým je
Cherubikon, si pøímo øíká o samostatný nápìv. Nesnadnou otázkou je, jakou melodii
vybrat v nepøeberné spoustì nápìvù, je� se pro Cherubínskou píseò ve svìtì pou�íva-
jí. Nakonec jsme se rozhodli vybrat jednu z nejprostších melodií, abychom nenarušili
ráz této pøíruèky, která je urèena pro jednoduchý lidový zpìv, tedy skuteènì pro
ka�dého (pou�itý prostý staroruský nápìv zaujal i vladyku Gorazda, který jej adapto-



Doslov ke zpìvníku Angelár

Tímto jménem jednoho z uèedníkù sv. Metodìje Moravského jsme obdaøili náš zpìvní-
èek pravoslavné liturgie. Jméno jsme nezvolili náhodnì ani pouze kvùli souvislosti to-
hoto jména s andìly, kteøí na nebesích zpívají trojsvatou chválu Hospodinu, a po nich
i my na zemi. Vedly nás k tomu toti� i dva další dùvody: v prvé øadì tím chceme pouká-
zat na skuteènost, �e v souèasné èeské pravoslavné liturgii �ije zde v našich konèinách
zemì autentická forma cyrilometodìjského pravoslavného dìdictví, které se vyznaèo-
valo tøemi hlavními rysy: svou køes�anskou pravoslavností, pøíslušností k východ-
nì-byzantské duchovní i liturgické sféøe a nakonec pou�íváním slovanského (èili míst-
ního) jazyka pro bohoslu�bu. Druhým dùvodem, proè jsme pojmenovali zpìvníèek ná-
zvem Angelár, je skuteènost, �e Metodìjùv uèedník tohoto jména spoluvytváøel
dru�inu tzv. „pìtipoèetníkù“, co� bylo po svatých Soluòanech pìt pøedních Cyrilome-
todìjcù; do tohoto uèednického okruhu patøil i sv. Gorazd I., jeho� jméno nosil biskup
muèedník, který o jedno tisíciletí pozdìji obnovil cyrilometodìjskou tradici v Èechách
a na Moravì. Sv. Gorazd II. († 1942) zde zavedl východní pravoslavnou liturgii v èes-
kém jazyce a sestavil pro ni jednoduché nápìvy, které by pøi bohoslu�bì mìl podle jeho
výzvy zpívat veškerý vìøící lid. Jméno Angelár, spojované s Gorazdem I. a pota�mo
tedy i Gorazdem II., má naznaèit, �e tento zpìvník se hlásí k liturgické tradici
zalo�ené zde ve dvacátých letech 20. století a bezprostøednì na ni navazuje – textovì
i hudebnì. Pou�ité notace liturgických nápìvù jsou pøevzaty z liturgického díla vlady-
ky muèedníka Gorazda (tj. z „Lidového sborníku…“); nìkolik výjimek uvádíme ní�e.

Jako melodie stabilnì pøidìlené k jednotlivým liturgickým hymnùm jsme pou�ili ná-
pìvy tìchto hlasù (uvádíme v poøadí dle postupu liturgie):

1. hlas — pro antifony
1. a 3. hlas — pro trojsvatou píseò: Svatý Bo�e, svatý silný, svatý nesmrtelný… (Oba
nápìvy se støídají podle toho, jestli panuje sudý nebo lichý hlas.)
3. hlas — pro „Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupù...“
6. hlas — pro „Tebe opìváme...“
2. hlas — pro „Jest vpravdì dùstojno...“
8. hlas — pro „Vidìli jsme svìtlo pravé...“
4. hlas — pro „A� naplnìna jsou ústa naše...“

Postup liturgie je zde uveden v úplném rozsahu, jak je to obvyklé ve slovanských círk-
vích. Zkrácené znìní liturgie zaøadil vladyka Gorazd do Sborníku, avšak zároveò k to-
mu v úvodu pøipojil vysvìtlení, �e Sborník pova�uje za pouhou prozatímní misijní po-
mùcku. Za biskupského pùsobení vladyky Gorazda bylo vydáno i plné èeské znìní li-
turgie a to v tzv. Slu�ebníku – pøíruèce, podle ní� koná liturgii knìz (vydal ji Èestmír
Kráèmar a po�ehnal vladyka Gorazd); z toho je patrné, �e vladyka poèítal s budoucím
zavedením liturgie v plném rozsahu.

Pokud to však �ádají okolnosti, je jistì mo�no zkrátit 1. a 2. antifonu, jak je to u nich
vyznaèeno (z 1. antifony vzít jen prvních sedm veršù a závìr, a z 2. antifony vypustit
�alm – zùstane jen »Sláva… I nyní« a Jednorozený Synu, podobnì jako ve Sborníku).

64 Zpìvník svaté liturgie 5

Knìz: Nebo� tobì nále�í všeliká sláva, èest a klanìní, Otci i Synu i Svaté-
mu Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

V nedìli vìøící hned zpívají (svi�ným tempem) �alm 102. / 103.
Mo�no zpívat jen výbìr, tj. verše: 1.—7. (9.—14., 16., 18.) a 26.—28.:

Antifona 1. Z hlasu 1.

æ
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Zpìv „Vìèná pamì�“:

(Zpívá se po promìòování, viz str. 40.) Z hlasu 6.



62 Pøílohy

Pøi liturgii sv. Basila se místo »Jest vpravdì dùstojno« pomalu zpívá:

à

à

Zpìv mnoholetí:

æ

Zpìvník svaté liturgie 7
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Knìz øíká modlitbu za zesnulé: Bo�e duchù i všelikého tìla…

Nahlas: Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot a pokoj zesnulých slu�ebníkù svých
(jména), Kriste Bo�e náš, a tobì chválu vzdáváme s bezpoèáteèným Otcem
tvým a pøesvatým i blahým a o�ivujícím tvým Duchem, nyní i v�dycky, a�
na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Pøílohy 61

Velice jednoduchý starobylý nápìv pro ektenie:



Pøi slu�bì za zesnulé se po vroucí ektenii (str. 27) vkládá ektenie zádušní:

Smiluj se nad námi, Bo�e, podle velikého milosrdenství svého, prosíme
tebe, vyslyš nás a smiluj se.

Vìøící zpívají zádušní „Hospodi, pomiluj“:

Ještì modleme se za pokoj duší zesnulých slu�ebníkù Bo�ích (jména),
i aby jim prominut byl všeliký høích úmyslný i neúmyslný.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Aby Hospodin Bùh umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpoèívají.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

O milost Bo�í, království nebeské a odpuštìní høíchù jejich u Krista, ne-
smrtelného Krále a Boha našeho prosme.

Vìøící:

Diákon: K Hospodinu modleme se.

Vìøící:

60 Pøílohy Zpìvník svaté liturgie 9
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„Kteøí�koli v Krista pokøtìni jste…“
Verš z listu sv. apoštola Pavla Galatským (3,27).

Zpívá se místo trojsvaté písnì (viz str. 22) pøi sváteèní liturgii v tyto dny: na
Lazarovu sobotu, na Velkou sobotu, ve dny svìtlého týdne, na Padesátnici, na

Narození Kristovo a na Zjevení Pánì.



58 Pøílohy

Pøi velké ektenii (na zaèátku liturgie) se nyní vracíme zpìt k è. 1.

æ

æ

Zpìvník svaté liturgie 11
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Po dokonèení 1. antifony následuje první malá ektenie.

Knìz nebo diákon: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Antifona 2. Z hlasu 1.

à

à

ç

Pøílohy 57

Øecká ektenie

V instruktá�ních nápìvech je uvedena jako ektenie „makedonská“
(resp. dle nahrávky z monastýru Bohorodice Eleusa).



56 Pøílohy

Zpìv ke svatému pøijímání – KINONIKON Z hlasu 1.

Zpívá se, kdy� pøijímá knìz, viz str. 46.

Mo�no takto zpívat ka�dou nedìli. (Ze �almu 148.)
Typikon umo�òuje zpívat stejný nedìlní zpìv ke svatému pøijímání, a� u� panuje ja-
kýkoliv hlas. (Jistì je však mo�no dle zavedené praxe Lidového sborníku støídat tyto
zpìvy dle panujícího hlasu.)
Zpìvy k nedìlnímu svatému pøijímání (slo�ené z výbìru ze �almù) dle panujícího hla-
su (podobnì gorazdovské praxi) najdete zaøazeny do nového vydání notové bro�ury
s výbìrem z oktoichu pro nedìlní liturgii.

æ

Zpìvník svaté liturgie 13

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

Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší, Bohoro-
dice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami sebe
i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz: Nebo� tvá jest vláda a království i moc a sláva, Otce i Syna i Svaté-
ho Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

2. antifona (v �almu 145. verše 2—13 mo�no vypustit) a „Jednorozený Synu“:
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Následuje druhá malá ektenie.

Znovu knìz nebo diákon: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší, Bohoro-
dice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami sebe
i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine. ç

à

55

Pøílohy
Poznámka o postupu zpìvu troparù a kondakù

po „Pojïte, pokloòme se…“

Po »Pojïte, pokloòme se…« (str. 19) se zpívají tropary a kondaky z oktoichu
a mineje. Nejprve se zpívají všechny tropary a potom všechny kondaky. V ne-
dìli se zaèíná zpìvem ¶ nedìlního troparu z oktoichu dle panujícího hlasu.
Pak se zpívá · tropar svìtci, jemu� je zasvìcen chrám, a poté ¸ tropar svìtci,
který má toho dne památku. Ihned nato se zpívají kondaky ve stejném poøadí
jako tropary: ¹ nedìlní kondak z oktoichu, º kondak chrámu a » kondak
svìtci dne. V chrámu, který je zasvìcen svìtci (tj. nikoliv svátku Pánì èi Bo-
horodice) se konèí zpìvem ¼ kondaku »Nezahanbitelná zastánkynì
køes�anù«. (O kní�kách s tropary a kondaky viz doslov, str. 66.)

Je-li v nedìli svátek — tj. velký svátek: ì, èi svìtec s bdìním: š a v nìkte-
rých pøípadech i u pøíle�itosti památky svìtce s polyjelejem: è — vynechává
se tropar a kondak svìtci, jemu� je zasvìcen chrám.

Je-li svátek Pánì z dvanáctera, zpívá se jen tropar a kondak svátku (i kdy�
pøipadne na nedìli). Pøipadne-li na nedìli svátek Bohorodice z dvanáctera,
zpívá se pøed troparem svátku nejprve nedìlní tropar z oktoichu dle panující-
ho hlasu, a podobnì i nedìlní kondak pøed kondakem svátku. Pøipadne-li bo-
horodièný svátek jiný den, zpívá se jen tropar a kondak svátku.

Je zvykem pøed kondakem, který je pøedposlední v poøadí, zpívat »Sláva…«
a pøed posledním kondakem »I nyní…«

Zpìv »Sláva…« »I nyní…« Z hlasu 4. stichirového
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Jáchyma i Anny, i všech svatých, nech� smiluje se nad námi a spasí nás
jako blahý a lidumil.

Vìøící: Amen.

Knìz nyní mù�e mít závìreènou promluvu èi oznamovat, co má vstoupit ve
známost. Na závìr liturgie vìøící pøistupují ke knìzi, aby pro po�ehnání
políbili svatý køí�.

Po propuštìní mohou hned následovat dìkovné modlitby po svatém pøijímání.

Zpìvník svaté liturgie 15

Knìz: Nebo� dobrotivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu vzdáváme,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.
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Vìøící lid zpívá 3. antifonu
(je-li nedìle èi svátek, tak blahoslavenství):

Devatero blahoslavenství

æ

Zpìvník svaté liturgie 53

Knìz �ehná lid: Po�ehnání Hospodinovo na vás, blahodatí a lidumilnos-
tí jeho, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv.

Vìøící:

Knìz: Sláva tobì, Kriste Bo�e, nadìje naše, sláva tobì!

Vìøící:

Knìz vychází pøed svaté dveøe s naprestolním køí�em a pronáší propuštìní,
�ehnaje lid:

(Vstavší z mrtvých) Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Mat-
ky své, svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatého otce našeho
Jana Zlatoústého, archiepiskopa caøihradského, svatých … (jejich� jest
chrám tento a jejich� památku dnes slavíme) i svatých spravedlivých bohorodièù
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Nyní je mo�no èíst �alm 33. / 34. a rozdávat antidor.

Blahoslaviti budu Hospodina ka�dého èasu, budi� v�dycky chvála jeho
v ústech mých. Hospodinem se chlubiti bude duše má, a� to slyší po-
korní a zaradují se. Velebte Hospodina se mnou, jeho jméno spoleènì
vyvyšujme. Vzýval jsem Hospodina a vyslyšel mne, a ode všech
sou�ení vysvobodil mne. Pøistupte k nìmu a osvíceni budete, vaše tvá-
øe nebudou zahanbeny. Tento ubo�ák volal a Hospodin ho vyslyšel, ze
všech jeho sou�ení ho zachránil. Andìl Hospodinùv se vyzbrojí, aby
dr�el hlídku okolo tìch, kdo� se Boha bojí, a bude je bránit. Okuste
a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Bla�ený èlovìk, který v nìho skládá
nadìji. Mìjte bázeò pøed Bohem všichni svatí jeho, nebo� nic neschází
tìm, kdo� se ho bojí. Boháèi budou strádat a hladovìt, ale tìm, kdo�
hledají Hospodina, nic dobrého nebude scházet. Pøistupte, dítka, na-
slouchejte mi, pouèím vás o bázni Bo�í. Èlovìk, který je �ádostiv �ivota
a tou�í po dobrých dnech, takový nech� zdr�uje jazyk svùj od zla a jeho
ústa nech� nemluví lstivì; a� odvrátí se od zla a èiní dobro, hledá mír
a následuje jej. Zraky Hospodinovy upøeny jsou na spravedlivé a jeho
sluch na modlitbu jejich. Tváø Hospodinova však s hnìvem se obrací
proti tìm, kdo páší zlo, aby vyhlazena byla se zemì památka jejich. Vo-
lají spravedliví a Hospodin jim naslouchá, a ze všech sou�ení jejich je
vytrhuje. Blízko jest Hospodin tìm, kteøí jsou srdce zkroušeného, a za-
chraòuje pokorné duchem. Mnohá jsou sou�ení spravedlivých, ale
Hospodin je ze všech vysvobodí. Opatruje Hospodin všechny kosti je-
jich, ani jediná z nich nebude zlámána. Bídná je smrt høíšníkù; ti,
kteøí nenávidí spravedlivého, chybují. Vysvobodí Hospodin duše
slu�ebníkù jeho, nechybují ti, kteøí v nìho doufají.

Zpìvník svaté liturgie 17
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Knìz: Odejdìme v pokoji.

Vìøící:

Knìz nebo diákon: K Hospodinu modleme se.

Vìøící:

Knìz se modlí se zaambonovou modlitbu:

Hospodine, jen� blahoslovíš ty, kdo� dobroøeèí tobì, a posvìcuješ ty, kdo�
doufají v tebe, spasi� lid svùj a po�ehnej dìdictví svému, zachovej plnost
církve své, posvì� ty, kdo� milují krásu domu tvého, proslav je Bo�skou
mocí svou, a neopouštìj nás, doufající v tebe. Udìl pokoj svìtu svému,
církvím svým, knì�ím, vlasti naší a všemu lidu svému. Nebo� všeliké dání
dobré a ka�dý dar dokonalý shùry jest, sestupující od tebe, Otce svìtel,
a tobì chválu, díky a úctu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Zde mù�e být vsunuta pobo�nost, panychida èi posvìcení nìjaké vìci.

Vìøící: Budi� jméno Hospodinovo blahosloveno… (Tøikrát)
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Ektenie po svatém pøijímání

Povznesme se! Pøijavše Bo�ské, svaté, pøeèisté, nesmrtelné, nebeské
a o�ivující strašné Tajiny Kristovy, dùstojnì dìkujme Hospodinu.

Vìøící: È

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

Vìøící: Ç

Celý den dokonalý, svatý, pokojný a bezhøíšný vyprosivše, sami sebe
i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème!

Vìøící:

Knìz: Nebo� tys posvìcení naše, a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu
i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící:

Zpìvník svaté liturgie 19

Malý vchod
Ze severních vrátek ikonostasu vychází pøi zpìvu 3. antifony prùvod s evangeliem,
jemu� pøedchází svíce. Toto vynášení evangelia pøedstavuje pøíchod Pána Je�íše a za-
èátek jeho veøejného kázání. Svíce nesená pøed evangeliem zobrazuje sv. Jana Køtite-
le a Pøedchùdce Pánì, jen� hlásáním pokání pøipravil cestu Spasiteli svìta. Vìøící pøi
vchodu stojí s mírnì sklonìnou hlavou, obráceni k nesenému evangeliu.

Knìz nesoucí evangelium zvolá: Velemoudrost, povznesme se!

Hned poté se hlasitì zpívá:

»Pojïte, pokloòme se…«
Po »Pojïte, pokloòme se…« se zpívají tropary a kondaky z oktoichu a mineje.
V chrámu, který je zasvìcen svìtci (tj. nikoliv svátku Pánì èi Bohorodice) se
konèí zpìvem kondaku »Nezahanbitelná zastánkynì køes�anù«.
Postup zpìvu troparù a kondakù viz v pøíloze (str. 55).

Varianta »Pojïte, pokloòme se…« pro nedìli
Zpívat pomalu, hlasitì, dùraznì (staroruský „znamenný“ nápìv)

æ
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Varianta „znamenného“ staroruského nápìvu (viz str. 19) pro všední den
Místo druhého notového øádku se zpívá toto:

Na svátky Bohorodice se místo druhého notového øádku zpívá toto:

V nedìli se zpívají jen první tøi sloky.
Ve všední den se místo druhé sloky zpívá øádek oznaèený písmenem „V“.
Na svátky Bohorodice se místo druhé sloky zpívá øádek oznaèený písmenem „B“.

Jednoduchý nápìv na „Pojïte, pokloòme se…“
(Místo pøedchozího nápìvu staroruského mo�no pou�ít Gorazdùv.)

Z hlasu 4.

Po „Pojïte, pokloòme se…“ a dokonèení zpìvu všech troparù a kondakù:

Následuje ohlas knìze: Nebo� svatý jsi, Bo�e náš, a tobì slávu vzdává-
me, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

à
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Vìøící: Amen. (Jedná se tu o symbol Kristova nanebevstoupení.) Z hlasu 4.

Po svatém pøijímání vìøících knìz odnáší kalich se svatými Tajinami do
oltáøe. Diákon má v tuto chvíli u prestolu pøednášet následující paschální
písnì, které však mù�e hned po dokonèení „Alleluja“ zazpívat �almista:

Vzkøíšení Kristovo spatøivše, pokloòme se svatému Pánu Je�íši, jedi-
nému bezhøíšnému. Køí�i tvému klaníme se, Kriste, a svaté vzkøíšení
tvé opìváme a slavíme, nebo� ty jsi Bùh náš, kromì tebe jiného nezná-
me a jméno tvé vzýváme. Pojïte, všichni vìrní, pokloòme se svatému
Kristovu vzkøíšení, nebo� hle, skrze køí� pøišla radost celému svìtu.
V�dycky blahoøeèíce Pánu, opìváme vzkøíšení Jeho, nebo� ukøi�ování
pøetrpìv, svou smrtí smrt znièil.

Skvìj se, skvìj se, nový Jerusaleme, nebo� záøí na tobì sláva Hospodi-
nova! Plesej nyní a vesel se, Sione! Ty pak, pøeèistá Bohorodice, ozdob
se slávou ze vzkøíšení Toho, jeho� jsi porodila!

Ó, Pascho veliká a nejposvátnìjší, Kriste! Ó, Moudrosti a Slovo Bo�í
a Sílo! Daruj nám opravdovìji tebe pøijímat v bezveèerném dni králov-
ství tvého.
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Sbor zpìvákù nebo vìøící, kteøí zrovna nepøijímají, v celém prùbìhu podávání
svatého pøijímání pomalu zpívají, stále opakujíce:

Kdy� poslední vìøící pøijme svaté Tìlo a drahocennou Krev našeho Spasitele
Je�íše Krista, ukonèuje se toto pìní chvalozpìvem:

Knìz, �ehnaje shromá�dìnému lidu, praví: Spasi�, Bo�e, lid svùj
a po�ehnej dìdictví svému.

Vìøící zpívají pomalu: Z hlasu 8.

Knìz, odnášeje kalich, zvolá: V�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv.

à

à

ç
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Není-li chrám zasvìcen svátku Pánì nebo Bohorodice, pak zpìv troparù a kon-
dakù v obvyklou nedìli konèí hymnem „Nezahanbitelná zastánkynì“.

Závìreèný kondak po »I nyní…« Z hlasu 6.

æ
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Trojsvatá píseò (tzv. trisagion)

Trojsvatá píseò – druhá varianta

Panuje-li hlas: 2., 4., 6. nebo 8.:

à

à

Na nìkteré svátky se zpívá „Kteøí�koli v Krista pokøtìni jste…“ (Viz na str. 59)
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Poté se pod kalichem spoleènì jedním hlasem modlí poslední a hlavní
modlitbu pøed svatým pøijímáním (�almista ji pomalu a výraznì pøedøíkává):

Vìøím, Pane, a vyznávám, �e jsi ty vpravdì Kristus, Syn Boha
�ivého, jen� jsi pøišel na svìt spasit høíšníky, z nich� první

jsem já. Vìøím také, �e toto jest samo pøeèisté Tìlo tvé a toto
jest sama drahocenná Krev tvá; i modlím se proto k tobì: Smi-
luj se nade mnou a odpus� mnì høíchy mé úmyslné i neúmysl-
né, jich� slovem èi skutkem, vìdomì i nevìdomì jsem se do-
pustil, a uèiò mne hodným neodsouzenì pøijmouti pøeèisté tvé
Tajiny na odpuštìní høíchù a k �ivotu vìènému.

A dále: Za úèastníka veèeøe své tajemné, Synu Bo�í, pøijmi� mne
dnes; nebo� nezjevím tajemství nepøátelùm tvým, ani� políbe-
ní tobì dám jako Jidáš, ale jako onen lotr vyznávám tebe: Roz-
pomeò se na mne, Pane, v království svém. Aby nebylo mnì
v soud nebo zatracení pøijímání svatých tvých Tajin, ó Pane,
ale k uzdravení duše i tìla.

Po modlitbì knìz podává vìøícím, kteøí jednotlivì pøistupují s rukama
zkøí�enýma na prsou, svaté Tajiny a ka�dému hlásá: „Pøijímá slu�ebník
Bo�í (jméno) drahocenné a svaté Tìlo a Krev Pána a Boha i Spasitele
našeho Je�íše Krista na odpuštìní høíchù a k �ivotu vìènému.“

Vìøící pøistupují jeden po druhém, pohybují se pomalu a klidnì, u kalicha
se u� neklaní ani nekøi�ují, ale dr�í ruce na prsou. Pøi pøijímání dostateènì
otevøou ústa a mírnì zakloní hlavu, aby jim knìz mohl podat na posvátné
l�ièce drahocenné Tìlo a Krev Pánì. Pøijímání se musí dít v klidu, s hlubokou
úctou k Pánu Je�íši, pøítomnému ve svatých Tajinách, a s velikou opatrností.
Pokud knìz nemá pomocníka, který pøi pøijímání dr�í pod l�ièkou liturgický
ubrousek (iliton) a ka�dému jím pak zlehka osuší ústa, tak si sám vìøící tìsnì
pøed pøijímáním opatrnì vezme volný konec ilitonu, který knìz dr�í spolu
s kalichem, a pøidr�uje si jej pod ústy; nakonec si jím zlehka osuší rty. Po
osušení úst vìøící políbí podstavec kalicha a ihned poodstoupí od kalicha, pak
se teprve pokøi�uje a odchází, aby po pøijímání snìdl kousek prosfory
a pøípadnì vypil doušek zøedìného vína. Všichni, kteøí se pohybují poblí�
knìze podávajícího svaté pøijímání, musí dbát na to, aby se chovali obezøetnì,
nevrazili nìjakým prudkým pohybem do knìze èi do kalicha apod.

A� mají všichni na pamìti, �e se jedná o nejposvátnìjší souèást a duchovní
vrchol Bo�ské liturgie, pøi nìm� se nejen duchovnì, ale i tìlesnì spojujeme
s naším Bohem. I ti, kteøí se z jakýchkoliv dùvodù nezúèastní svatého
pøijímáni, jsou posvìcování skrze svou pøítomnost pøi této tajemné události.
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Vìøící:

Vìøící zpívají zpìv ke svatému pøijímání, KINONIKON, jak se to nále�í dle dne
v týdnu, nebo dle svátku èi památky slaveného svatého (nedìlní viz v pøíloze,

str. 56). Pak se mohou èíst napø. modlitby pøed svatým pøijímáním.
Knìz mezitím rozlamuje posvìceného Beránka,

èili Tìlo Kristovo, a pøijímá.

Pøed svatým pøijímáním vìøících se otevírá královská brána, knìz (nebo diákon)
stane s kalichem ve svatých dveøích (symbolika pøíchodu vzkøíšeného Krista

k uèedníkùm), pozdvihuje kalich se pøeèistými Tajinami a zvolá:

S bázní Bo�í (s láskou) a u víøe pøistupte!

Vìøící:

Vìøící, kteøí jsou pøipraveni ke svatému pøijímání, pøistupují blí�e,
shroma�ïují se pod solejí pøed knìzem pøipraveným podávat svaté Tajiny
všem øádnì (pokáním, pùstem, modlitbou a dobrými skutky) pøipraveným
pravoslavným køes�anùm. Pøijímající musí být v kanonické jednotì s naší
pravoslavnou církví a mít od svého zpovìdníka po�ehnání pøijímat
drahocenné Tìlo a Krev Kristovy.

Zpìvník svaté liturgie 23

Støídají se dva nápìvy podle hlasu. Panuje-li hlas: 1., 3., 5. nebo 7.:
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Po dokonèení pìní „trisagionu“ praví knìz èi diákon:

Pozor mìjme!

Knìz (�ehnaje lid): Pokoj všem.

�almista: I duchu tvému.

Knìz èi diákon: Velemoudrost!

Prokimen
�almista ète prokimen z �almu Davidova. Ète postupnì jednotlivé verše
a zpìváci po ka�dém verši odpovídají zpìvním zopakováním prvního verše. Na
závìr �almista ète první verš do poloviny a zpìváci dozpívají druhou polovinu.
V nedìli se prokimen bere z oktoichu dle panujícího hlasu; ve svátek ze slu�by
sváteèní; ve všední den ze slu�by svìtci, jen� má památku. Pøi zádušní slu�bì
se bere prokimen zádušní.

Ètení z apoštola
Knìz èi diákon (po ukonèení zpìvu prokimenu): Velemoudrost!

�almista: Ètení z listu svatého apoštola …

Napø.: Ètení z listu svatého apoštola Pavla Korintským (nebo Øímanùm èi
�idùm nebo Timoteovi apod. Pøípadnì: Ètení z prvního listu svatého apoštola
Jana apod.) Nebo: Ètení ze skutkù svatých apoštolù.

Knìz èi diákon: Pozor mìjme!

�almista ète epištolu.
Ètení úryvku z apoštolských listù zaèíná oslovením: „Bratøi moji milí…“
„Milovaný synu Timoteji…“ „Miláèkové moji…“ nebo podobnými.
Ètení ze Skutkù apoštolských zaèíná oslovením: „Ó Theofile…“

Knìz (po pøeètení epištoly): Pokoj tobì!

�almista:

Po pøeètení apoštola se zpívá „alleluja“ (pøípadnì s pøíslušnými verši).
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Knìz: Nebo� tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha,
nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící:

Knìz �ehnaje lid: Pokoj všem!

Vìøící:

Diákon: Skloòte hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící (pomalu):

Knìz: Blahodatí a slitovností i lidumilností jednorozeného Syna svého,
s ním� blahosloven jsi, spolu s pøesvatým, blahým a o�ivujícím Duchem
svým, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící (co nejpomaleji):

Knìz pozdvihuje Tìlo Kristovo, volaje: Pozor mìjme! Svaté svatým!
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Vìøící: Ç Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Sjednocenost ve víøe a úèastenství Ducha Svatého vyprosivše, sami sebe
i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící pomalu:

Knìz: A uèiò nás hodny, Vládce, abychom s dùvìrou a neodsouzenì
smìli vzývati tebe, nebeského Boha Otce a øíkati:

Všechen pøítomný lid zpívá:

æ
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(Ètou-li se verše na alleluja, pak knìz èi diákon dí: Velemoudrost!)

Vìøící:

Ètení z evangelia (co� symbolizuje Kristovo kázání na hoøe).
Knìz (diákon) zvolá:

Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme
svaté evangelium!

Knìz �ehná lidu: Pokoj všem.

Vìøící:

Knìz èi diákon: Od … svaté evangelní ètení.

Vìøící:

Knìz (diákon): Pozor mìjme! (A pøedèítá se úryvek z evangelia.)

Vìøící po ukonèení ètení znovu zpívají: Sláva tobì, Pane, sláva tobì!

Teï mù�e být kázání, pøi nìm� vìøící sedí.
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Ektenie vroucí

Knìz (diákon): Rceme všichni z celé duše a z celé mysli své rceme!

Vìøící: È

Knìz (diákon): Hospodine, Vševládce, Bo�e otcù našich, prosíme tebe, vy-
slyš nás a smiluj se!

Vìøící: Ç

Knìz (diákon): Smiluj se nad námi, Bo�e, podle velikého milosrdenství
svého, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se!

Vìøící:

Knìz (diákon): Ještì modlíme se za metropolitu našeho vladyku (jméno)
[i za vladyku našeho (jméno)] a všechny naše bratry v Kristu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz (diákon): Ještì modlíme se za bratry naše, knì�stvo, mnišské du-
chovenstvo a všechno bratrstvo naše v Kristu.
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Aby lidumilný Bùh náš, pøijav je na svatý nadnebeský a duchovní oltáø
svùj jako pøíjemnou vùni duchovní, seslal nám Bo�skou blahoda� a dar
Svatého Ducha, modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Abychom celý den dokonale, svatì, pokojnì a bez høíchù strávili, Hospo-
dina prosme.

Vìøící: È

Za andìla pokoje, vìrného vùdce, ochránce duší a tìl našich, Hospodina
prosme.

Vìøící: Ç Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Za odpuštìní a prominutí høíchùv a pokleskù našich Hospodina prosme.

Vìøící: È Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Za to, co je dobré a u�iteèné duším našim, a za mír svìta Hospodina pros-
me.

Vìøící: Ç Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Abychom ostatní èas �ivota svého v pokoji a pokání skonèili, Hospodina
prosme.

Vìøící: È Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Za køes�anské skonání �ivota našeho, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji
a za dobré zodpovídání se na hrozném soudu Kristovì prosme.
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Knìz: A dej nám jednìmi ústy a jedním srdcem slaviti a opìvovati nej-
uctívanìjší a velikolepé jméno tvé, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící:

Knìz se obrací k lidu a �ehnaje mu, dí hlasitì: A milost velikého Boha
a Spasitele našeho Je�íše Krista budi� se všemi vámi.

Vìøící:

Druhá prosebná ektenie

Knìz nebo diákon: Vzpomenuvše na všechny svaté, opìt a opìt v pokoji
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: È

Za pøinesené a posvìcené drahocenné Dary k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Ç
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Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz (diákon): Ještì modlíme se za vlast naši a její pøedstavitele ve sprá-
vì státní i ve vojsku, abychom �ivoty své tiše a pokojnì strávili ve všeliké
zbo�nosti a èistotì.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz (diákon): Ještì modlíme se za bla�ené a vìèné pamìti hodné jejich
svatosti pravoslavné patriarchy, za zakladatele svatého chrámu tohoto
[svatého monastýru tohoto] i za všechny pravoslavné døíve zesnulé otce
i bratry, zde a všude jinde odpoèívající.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz (diákon): Ještì modlíme se za ty, kteøí pøinášejí dary a kteøí dobro-
diní èiní ve svatém a veledùstojném chrámì tomto, za pøisluhující, zpíva-
jící a pøítomný lid, oèekávající od tebe velikých a hojných milostí.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Knìz: Nebo� milostivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu vzdáváme,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící:

Pøi slu�bì za zesnulé pronáší se nyní zádušní ektenie (viz v pøíloze, str. 60).

Ektenie za katechumeny

Knìz (diákon): Katechumeni, modlete se k Hospodinu!

Vìøící: È
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Knìz (diákon): Vìrní, modleme se za katechumeny, aby Hospodin smilo-
val se nad nimi.

Vìøící: Ç

Knìz (diákon): Aby je nauèil slovu Pravdy.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Knìz (diákon): Aby zjevil jim evangelium spravedlnosti.

Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Knìz (diákon): Aby sjednotil je se svatou svou obecnou a apoštolskou
Církví.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Knìz (diákon): Spasi� je, smiluj se nad nimi, zastaò se jich a ochraòuj je,
Bo�e, blahodatí svou.

Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

Knìz (diákon): Katechumeni, skloòte hlavy své pøed Hospodinem!

Vìøící (pomalu):

Knìz nahlas: Aby i oni s námi velebili nejctìnìjší a velikolepé jméno tvé,
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící:
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Pøi velkých svátcích se místo »Jest vpravdì dùstojno« zpívá jiný hymnus
pøesv. Bohorodici (bývá uveden ve slu�bì svátku) a zpívá se po celé posváteèní
období a� do opuštìní svátku.
Pøi liturgii sv. Basila Velikého se zpívá „Všechno stvoøení“ (viz pøíloha str. 62).

Knìz pøi zpìvu „Jest vpravdì dùstojno“ vzpomíná svaté, modlí se za zesnulé
pravoslavné køes�any, za duchovenstvo, za Církev i za celý svìt. Posléze se
modlí za pravoslavné bratry a sestry ještì na zemi �ijící, za všechna mìsta
a zemì, za cestující, nemocné, trpící, za dobrodince naše.
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Vìøící lid zpívá tøikrát èi déle – co nejpomaleji: Z hlasu 6.

Epiklese. Knìz tiše vzývá Boha Otce, aby seslal Ducha Svatého na nás a na
pøedlo�ené dùstojné dary. Nyní jsou obìtované chléb a víno tajemnì promìòo-
vány na pøeèisté a svaté Tìlo Kristovo a drahocenou a svatou Krev Pánì.
Tuto liturgickou a nekrvavou slu�bu pøinášíme i za ty, kteøí u víøe zesnuli, za
všechny svaté i za ka�dou duši spravedlivou, u víøe skonèivší.
Tento okam�ik liturgie symbolicky pøedstavuje Kristovo Vzkøíšení z mrtvých.

Knìz pøijav kadidelnici, praví hlasitì:

Zvláštì za nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavnou Vládkyni
naši, Bohorodici a v�dycky Pannu Marii.

Vìøící lid pomalu zpívá hymnus »Jest vpravdì dùstojno«: Z hlasu 2.

Knìz: Pøedevším pamatuj, Hospodine, na metropolitu našeho vladyku
(jméno) [i na vladyku našeho (jméno)] a zachovej ho [je] svaté Církvi své
v pokoji, neporušeného [neporušené], poèestného [poèestné], zdravého
[zdravé], dlouho �ijícího [�ijící] a øádnì hlásajícího [hlásající] slovo pravdy
tvé.

Vìøící: I na všechny. (I na všechny a na vše.)

à

à
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Dvì malé ektenie s dvìma modlitbami za vìrné

Knìz (diákon): Katechumeni, odejdìte! Kdo� jste katechumeny, vyjdìte
ven! Katechumeni, odejdìte! Nikdo z katechumenù, nezùstávej zde! Vìr-
ní, opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící (pomalu): È

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

Vìøící (pomalu): Ç

Knìz (diákon): Velemoudrost!

Knìz: Nebo� tobì nále�í všeliká sláva, èest a klanìní, Otci i Synu i Svaté-
mu Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící (pomalu):

Knìz (diákon): Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící (pomalu): È Slou�í-li diákon, pak násle-
dují ještì další ètyøi prosby
ektenie a vìøící na nì odpo-
vídají svi�ným zpìvem. Je-li
knìz sám bez diákona, platí
zde uvedený kratší postup.
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Knìz (diákon): Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad námi a zachovej
nás, Bo�e, blahodatí svou.

Vìøící (pomalu): Ç

Knìz (diákon): Velemoudrost!

Knìz: Abychom pod vládou tvou pov�dy chránìni, tobì slávu vzdávali,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící:
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Vìøící:

Vìøící (pomalu):
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Vìøící (pomalu):

Knìz:Vítìznou píseò zpívajíce, volajíce, hlásajíce a pravíce:

Vìøící lid pomalu zpívá: Z hlasu 3.

Knìz pronáší ustanovující vìty tajemné veèeøe:

Vezmìte, jezte, to jest Tìlo mé, které� za vás lámáno jest na
odpuštìní høíchù.

Vìøící pøi slovech tajemné veèeøe sklánìjí hlavy.

Knìz: Pijte z nìho všichni, to jest Krev má Nového zákona, která
se za vás a za mnohé vylévá na odpuštìní høíchù.

Knìz pozdvihuje obìtované dùstojné dary:

Tvoje z tvého tobì pøinášíme pro vše a za vše.

à

à

31

Øád liturgie vìrných

Cherubínská píseò (Staroruský nápìv. Zpívá se pomalu, táhle)
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Velký vchod
Duchovenstvo koná velký vchod, pøi nìm� se pøenášejí dùstojné dary (tj. víno v kali-
chu a chléb na diskose, pøipravené pøed liturgií pøi proskomidii, spolu s èásteèkami
vyjmutými z prosfor za �ivé i zesnulé). Dary se nesou slavnostním prùvodem z �ertve-
níku na svatý prestol. Pøedchází jim svíce.

Tento prùvod pøedstavuje cestu Pána Je�íše s køí�em na Golgotu a Jeho Ukøi�ová-
ní. Pronášeny jsou pøi tom modlitby za episkopát, duchovenstvo i za zakladatele
chrámu, za jeho dobrodince, pøípadnì za ty, za nì� se toho dne zvláštì modlíme, za
zesnulé, za pøítomné vìøící a nakonec za všechny pravoslavné køes�any. Modlitby
konèí ohlasem rozhovoru Je�íše Krista na køí�i s lotrem ukøi�ovaným po pravici:
„…na vás a na všechny pravoslavné køes�any nech� rozpomene se Hospodin Bùh
v Království svém…“

Velký vchod je jednou z nejposvátnìjších souèástí liturgie. Vìøící pøi nìm stojí se sklo-
nìnými hlavami, obráceni v�dy k pøenášeným darùm. Duchovní hlasitì pronáší
dvì modlitby velkého vchodu; vìøící po ka�dé z nich jedenkrát zazpívají:
„Amen.“ Nakonec pøedstavený �ehná pøítomnému lidu kalichem.
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I v Ducha Svatého, Pána, o�ivujícího, jen� z Otce vychází a s
Otcem i Synem spoluctìn a spoluoslavován jest a mluvil skrze
proroky.
I v jednu svatou, obecnou a apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden køest na odpuštìní høíchù.
Oèekávám vzkøíšení mrtvých a �ivot vìku budoucího. Amen.

Diákon: Stùjme� pevnì, stùjme� s bázní, pozor mìjme a v pokoji pøines-
me svatou obì�!

Vìøící (pomalu):

Knìz, �ehnaje lid:Blahoda� Pána našeho Je�íše Krista a láska Boha Otce a úèastenství
Svatého Ducha budi� se všemi vámi.

Vìøící:

Knìz: Vzhùru srdce!

Vìøící:

Knìz: Vzdávejme díky Hospodinu!
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Knìz: Pokoj všem.

Vìøící:

Diákon:Milujme druh druha, abychom jednomyslnì vyznávali.

Vìøící:

Diákon: (Dvéøe, dvéøe!) Pozor mìjme k velemoudrosti!

�almista recituje Niceo-caøihradský symbol víry (ostatní spolu s ním):

Vìøím v jednoho Boha, Otce, Vševládce, Stvoøitele nebe
a zemì, všeho viditelného i neviditelného.

I v jednoho Pána, Je�íše Krista, Syna Bo�ího, jednorozeného
a z Otce zrozeného pøede všemi vìky. Svìtlo ze Svìtla, Boha
pravého z Boha pravého, rozeného, nestvoøeného, jednobytné-
ho s Otcem, skrze nìho� vše uèinìno bylo. Jen� pro nás lidi
a pro naše spasení sestoupil s nebe, vtìlil se z Ducha Svatého
a Marie Panny a èlovìkem se stal. Jen� za nás ukøi�ován byl
pod Pontským Pilátem, trpìl a pohøben byl. A tøetího dne vstal
z mrtvých podle Písem. Vystoupil na nebesa a sedí po pravici
Otce. A znovu pøijde se slávou soudit �ivé i mrtvé; jeho králov-
ství nebude mít konce.

æ
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Knìz po�ehná svìtlonoši, který pak odchází a odnáší svíci.
Polo�ení chleba a kalicha na svatý prestol zobrazuje snímání Pána s Køí�e a ulo�ení
mrtvého tìla Kristova do hrobu. Nìkde se poté zavírá královská brána a zatahuje ol-
táøní opona, co� symbolicky znázoròuje uzavøení vchodu hrobky velikým kamenem.

Druhá èást Cherubikonu
Kdy� knìz po�ehnal kalichem shromá�dìnému lidu a ubírá se s dùstojnými dary pøi-
nášeného chleba a vína do oltáøe, kde budou pozdìji posvìceny, vìøící zpívají toto do-
konèení Cherubínské písnì:
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Následuje první prosebná ektenie

Knìz èi diákon: Doplòme modlitbu naši k Hospodinu.

Vìøící: È

Za pøedlo�ené dùstojné dary k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Ç

Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s vírou, zbo�ností a bázní Bo�í k
Hospodinu modleme se.

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Ç Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: È Hospodi, pomiluj.

Abychom celý den dokonale, svatì, pokojnì a bez høíchu strávili, Hospo-
dina prosme.

Vìøící: È
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Za andìla pokoje, vìrného vùdce, ochránce duší a tìl našich, Hospodina
prosme.

Vìøící: Ç Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Za odpuštìní a prominutí høíchù a pokleskù našich Hospodina prosme.

Vìøící: È Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Za to, co je dobré a u�iteèné duším našim, a za mír svìta Hospodina pros-
me.

Vìøící: Ç Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Abychom ostatní èas �ivota svého v pokoji a pokání skonèili, Hospodina
prosme.

Vìøící: È Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Za køes�anské skonání �ivota našeho, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji
a za dobré zodpovídání se na hrozném soudu Kristovì prosme.

Vìøící: Ç Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší, Bohoro-
dice a v�dycky Panny Marie, se všemi svatými pamìtlivi jsouce, sami
sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící (pomalu):

Knìz se tiše modlí k Bohu Otci za pøijetí našich modliteb a obìtí, za sestoupení
blahodati Ducha Svatého na shromá�dìný lid a konèí ohlasem:

Slitovností jednorozeného Syna tvého, s ním� veleben jsi s pøesvatým,
blahým a o�ivujícím Duchem tvým, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící:


