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25. 12.

3.

ø Ct. Onufrij Veliký; ct. Petr Athonský • Ct. poustevníci: Pafnutij, Timothej, Jan, Andrej, Iraklemon a Theofil
Egyptští; ct. Arsenij Konìvský, divotvorce; blahovìrná
knìna Anna Kašinská

Svt.mè. Metodìj Patarský, jen potíral Origenùv klam;
ct. Naum Ochridský, ák sv. Cyrila a Metodìje •
Svt.mè. Aristokleos presbyter, Dimitrián diakon a Athanasij ètec; spr. Nikólaos Kabásilas

20.

26. 13.

4.

divjejevských svatých

6.

21.

Mèe. Achylina; svt. Trifill, ep. Levkusie Kyperské • Mè. Julián z Tarsu (s matkou) • Svt.mè. Terentij, ep. ikoMèe. Antonie. Ct. Andronik, igumen, a Sáva Moskevští, nijský; ct. Julij, presbytera Julián, diakon; ct. Maxim Øek
ikonopisci; ctá. Alexandra Divjejevská
5. 22.
Svt.mè. Eusebij, ep. samosatský • Mè. Zinon a Zina; mè.
27. 14.
Pror. Eliseus; svt. Metodìj, patriarcha caøihradský. Sbor Galaktion, Julianie a syn její Saturnin.

23.

Mè. Agripina Øímanka • è Uvítání Vladimirské ikony
28. 15.
Matky Boí v Moskvì na obranu proti Tatarùm. Mè.
Pror. Ámos • è Svt. Jóna, metrop. moskevský a celé Rusi,
Eustochius, Gaius, Probus, Lollius, Urvanus adal. Ikona
divotvorce; svt. Michail, prvý metrop. kyjevský. Mè. Vít,
Matky Boí pskovsko-peèerské, zv. „Umilenije“. Sbor
Modest a Kriskentie; ct. Jeroným Stridonský; ct. Theovladimirských svatých
dor Sikeot, ep. anastasiopolský. Bla. Augustin, ep.
24. Svátek (je-li pùst, povolena ryba)
hypponský. Kn. Lazar Srbský a všichni srbští muèed- 7.
Øm 13,12– 14,4; Luk 1,5–25; 57–68; 76; 80
níci od jeho dnù a dodnes (vèetnì nmè. Gorazda). (Památka bitvy na Kosovì poli)
š Narození sv. Jana, Køtitele a Pøedchùdce Pánì
• ct. Ivan Èeský (sluba jemu se koná zítra). Mè. sedm
29. 16.
bratøí: Orentij, Farnakij, Eros, Firmos, Firmin, Kiriak
Svt. Tichon Amafuntský, divotvorce • Svt.mè. Tigrij, a Longin.Spr. dìti Jakov a Joann Menjuští, Novgorodští
knìz a mè. Eutropij, ètec. ø Ct. Tichon Medynský,
25.
Kaluský; ct. Moisej Optinský; svt. Feofan Zatvornik, ep. 8.
Ct.mèe. Feuronie, panna • ø Kníe Petr, jako monach
vyšenský
David, a knìna Fevronije, v monašství Eufrosýnije, mu30. 17.
romští divotvorci; ct.mè. Prokop Smyrenský. Ct. Nikon
Mè. Manuel, Savel a Izmael Perští • Ct. Josef, poustevník Optinský, vyznavaè
a Pior. Ct.mè. Nectan Britský. Bla. jurodivá Alipije
9. 26.
Goloseevská
Ct. David Soluòský • Svt. Dionýsios, ep. suzdalský; ct.
Jan, ep. gótský; svt.muè. Georgij presbyter è ZjeveníikoÈERVENEC
ny pøeèisté Vládkynì naší Bohorodice a vdycky Panny
1. 18.
Marie Tichvinské
Mè. Leontij (a Hypatij a Theodulos) • Leontij Prozøelý, 10. 27.
Athonita; Erasmus. Bogoljubská ikona Matky Boí. Pa- Ct. Sampson, hostitel cizincù a léèitel; spr. Jana, myromátka zesnulých (padlí v bitvì na Kosovì poli)
nosice • Ct. Severus (Ševíø), knìz; ct. Øehoø Yverský,
Athonský. Sbor ctihodných otcù pskovsko-peèerských
2. 19. Je-li pùst, povoleno víno a olej
è Ap. Juda, tìlesný bratr Pánì • Mè. Zosima, vojín;
ct. Paisij Veliký; sv. myronosice Marie Jákobova. è Svt.
Jov, patriarcha moskevský a celé Rusi; š svt. Joann
Šanghajský a San Franciský, divotvorce

11. 28.

Poslední den pùstu svatých apoštolù

ø Sv. nezištníci Kýr a Jan • è Ct. Sergej a German, divotvorci valaamští; ct. Pasij Svatohorec (památka pøeloena ze zítøejšího dne). Ikona Matky Boí „Trojruká“
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jest sama drahocenná Krev tvá; i modlím se proto k tobì: Smiluj se nade mnou a odpus mnì høíchy mé úmyslné i neúmyslné, jich slovem èi skutkem, vìdomì i nevìdomì jsem se dopustil, a uèiò mne hodným neodsouzenì pøijmouti pøeèisté tvé Tajiny na odpuštìní høíchù a k ivotu vìènému.
A dále: Za úèastníka veèeøe své tajemné, Synu Boí, pøijmi
mne dnes; nebo nezjevím tajemství nepøátelùm tvým, ani
políbení tobì dám jako Jidáš, ale jako onen lotr vyznávám tebe:
Rozpomeò 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.
A tak pøijímají knìz i diákon Tìlo Pánì, je drí na rukou, s bázní a pevnou vírou. Pak se knìz napøímí, vezme iliton (liturgický ubrousek), obìma rukama
uchopí svatý kalich a pøijímá z nìj tøikrát se slovy:

D

rahocennou a svatou Krev Pána a Boha i Spasitele našeho Jeíše Krista pøijímám já, sluebník Boí, knìz (jméno),
na odpuštìní høíchù svých a k ivotu vìènému. Amen.
Nato osuší svá ústa a okraj svatého kalicha ilitonem, který drí v ruce,
políbí svatý kalich a dí:

H

le, dotekl se úst mých, snímá nepravosti mé a oèišuje od
høíchù mých.

Pak vyzve diákona slovy:

Diákone, pøistup!
Diákon pøistoupí a jednou se pokloní, øka: Hle, znovu pøistupuji k nesmrtelnému Králi a Bohu našemu. A hned: Podej mi, vladyko, draho-

cennou a svatou Krev Pána a Boha i Spasitele našeho Jeíše Krista.
Knìz pak dávaje diákonu píti ze svatého kalicha, praví:

Pøijímá sluebník Boí, diákon (jméno), drahocennou a svatou Krev
Pána a Boha i Spasitele našeho Jeíše Krista, na odpuštìní høíchù
svých a k ivotu vìènému.
Pøijímajícímu diákonu knìz øíká: Hle, dotekl se úst tvých, snímá ne-

pravosti tvé a oèišuje od høíchù tvých.
Dìkujeme tobì, lidumilný…
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Ïðè÷àñòè1âøóñz æå ä³aêîíó, ãlåòú ñù7eííèêú:

11. 29.

12. 30.

ÑE ïðèêîñíyñz ¢ñòíaìú òâîè6ìú, è3 tè1ìåòú áåççàêHí³z òâî‰,
è3 ãðýõè2 òâî‰ œ÷è1ñòèòú.

Ct.mè. Theodosie, panna caøihradská • ø Bl. Jan
Ususký, pro Krista jurodivý; ct.mè. Theodosie, panna
tyrská; svt. Alexandr, pape alexandrijský. Svt. Luka
(Vojno-jasenský), vyznavaè, arch.ep. simferopolský.
Ikony Matky Boí: Zastánkynì høíšníkù. Památka 1. všeobecného snìmu. (Pád Konstantinopole, zabití posledního byzantského císaøe Konstantina XI.)

Ct. Isakij (Radovan) Dalmatský, vyznavaè • Ct. Jakub
Galský. Sv. muèedník Jeroným Praský

[çðè2] Ïîäîáaåòú â¸äàòè, êw ƒùå ñyòü õîòsù³è ïðè÷àùaòèñz ñ™hõú ò†èíú,
ðàçäðîáësåòú ñù7eííèêú äâ¨ ÷†ñòè ñ™aãw ƒãíöà œñòaâøûz, º4æå, Í², è3 º4æå ÊÀ,
íà ì†ëûz ÷†ñòèöû, êw áhòè âñBìú ïðè÷añòíèêwìú äîâ0ëüíî, è3 òaêw âëàãaåòú è5õú âî ñ™yþ ÷aøó. È ïîêðûâaåòú ñ™hé ïîòè1ðú ïîêð0âöåìú, (ïîä0áíý è3 íà
ñ™hé äè1ñêîñú âîçëàãaåòú ¾âåçäè1öó è3 ïîêðHâöû).

Á

Ap. ze 70ti Herm; mè. Hermeus • Mè. Filosof Alexandrijský; sv. Petronilla;svt. Eustatij, patriarcha konstantinop.

ÈERVEN

Òàæå ãëàã0ëåòú ìîëè1òâó:

Den má 15 hod. a noc 9 hod.

lãîäàðè1ìú òS, ÂLêî ÷lâýêîëþ1á÷å, álãîä¸òåëþ äyøú íaøèõú: êw è3 âú íàñòîsù³é äeíü ñïîä0áèëú º3ñè2 íañú íácíûõú òâîè1õú è3 áåçñìeðòíûõú òaèíñòâú. È#ñïðaâè íaøú ïyòü,
¢òâåðäè1 íû âî ñòðañý òâîeìú âñ‰, ñîáëþäè2 íaøú æèâ0òú,
¢òâåðäè2 íaøz ñòwïû2, ìîëè1òâàìè è3 ìîëeíüìè ñëaâíûz Áödû
è3 ïðèñíîäâ7û ÌRjè, è3 âñ¸õú ñ™hõú òâîè1õú.

È# òaêw tâåðçaþòú äâº1ðè ñ™aãw nëòàðS. È# ä³aêîíú, ïîêëîíè1âñz º3äè1íîþ,
ïð³eìëåòú ïîòè1ðú ñî áëàãîãîâ¸í³åìú, è3 ïðèõ0äèòú âî äâº1ðè, è3 âîçíîñS ñ™hé ïîòè1ðú, ïîêàçyåòú è5 ëþ1äåìú, ãëàã0ëz:

Ñ î ñòðaõîìú á9³èìú è3 â¸ðîþ ïðèñòóïè1ò å.

Ëè1êú: Álãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz ÃäCíå, ÁGú ÃäCü, è3 kâè1ñz íaìú.
Òaæå ïðèñòóïaþòú õîòsù³è ïðè÷àùaòèñz: è3 òaêw è4äóòú º3äè1íú ïî º3äè1íîìó,
è3 ïîêëàísþòñz ñî âñsöýìú ¢ìèëeí³åìú è3 ñòðaõîìú, ñîãáeííý ðyöý êú
ïeðñåìú è3ìyùå: òaæå ïð³eìëåòú á9eñòâºííûz ò†éíû.
Ñù7eííèêú æå ïðè÷àùaz º3ãî (ïî náh÷àþ t ò¸ëà è3 êð0âå ãDíè,
ñî âñsêèìú nïaññòâîìú) ãëàã0ëåòú:

Ï ðè÷àùaåòñz ðaáú á9³é,

13. 31.

÷cò íaãw è3 ñ™aãw ò¸ëà è3
êð0âå ÃDà è3 ÁGà è3 Ñï7ñ à íaøåãw ¯}ñà ÕròA, âî œñòàâëeí³å
ãðýõHâú è3 âú æè1ç íü â¸÷íóþ.
è4ì >ê ú,

È# ä³aêîíú œòèðaåòú º3ìY ¢ñòí¨ ïëaòîìú: è3 öýëyåòú ïðè÷àñòè1âûéñz ñ™yþ
÷aøó, è3 ïîêëîíè1âñz tõ0äèòú.
È# òaêw ïðè÷àùaþòñz âñè2.
Tìhé, ÃDè, ãðýõè2...

Thekla a Zuzana. Ikona Matky Boí: obmìkèení zlých
Mè. Justin Filosof a s ním další Justin, Evellpist a Jeraks, srdcí (sedmi meèi zasaená)
Peon, Valerian, Chariton a s ním Charita, ena a Justus •
ø Ct. Dionýsij, igumen glušinský divotvorec; spr. Jan 20. 7.
Mè. Theodot Ankýrský • Svt.mè. Markellin, pape øímKronštadtský; ct. Justýn Èelijský (Popoviè)
ský a mè. Klaudius, Kirin a Antonin; svt.mè. Marcel,
15. 2.
pape øímský, mè. Sisinius a Kiriak (diákoni), Smaragd,
Svt. Nikifor Vyznavaè, patr. konstantinop. • ø Vmè. Jan Lagrius, Apronianus,Saturnin,Papius a Mavrus (vojáci)
Nový, Suèavský; mè. Konstantin Athonský; spr. Julianie, i Kriscentius a mèe. Priscila, Lukina a Artemie, císaøovkn. vjazemská, novotorská; archiep. Odo Canterburský na; mèe. Kalerie (Valerie); mèe. Zinaida, divotvorkynì

14. 1.

16. 3.

21. 8.

Je-li pùst, povoleno víno a olej

Mè. Lukillián a ètyøi dìti – Klaudius, Ipatij, Pavel, Dioný- ø Vmè. Theodor Stratelat • Svt. Efrem, patr. antiochijsij a Pavla, panna • Svt.mè. Lukian ep., Maxian presby- ský; ct. Zosima Fénický. Kn. mè. Vasilij a Konstastantin
ter, Julián diakon, Markelinus a Saturnin v Belgii. Kyper- Jaroslavští. Jaroslavská ikona Matky Boí
ská ikona Matky Boí

17. 4.

22. 9.

18. 5.

23. 10.

Svt.mè. Dorothej, ep. týrský • Mè. Markian, Nikandr,
Iperchij, Apollon, Leonid, Arij, Gorgij, Selinij, Irinij
a Pamvon; ct. Anubios, poustevník egyptský; avva Dorothej; kníe Feodor Jaroslaviè, novgorodský; kn. Igor Èernigovský a Kyjevský; ct. Vassian a Iona Solovìtští; sv.
Bonifác, biskup muèedník

Svt.mè. Timotej, ep. pruský • Mè. Alexandr a Antonina,
panna. Svt. Vasilij, ep. rjazanský; svt. Jan, metrop. tobolský a celé Sibiøe; ct. Siluán, schimník peèerský. Sbor rjazanských svatých. Sbor sibiøských svatých.

Svt. Mitrofan, patr. caøihradský • Ct. Eleazar a Nazarij ø Svt. Cyril Alexandrijský, archiep. • ø Ct. Kyrill Bìloeoloneètí; ct. Marta a Marie, sestry Lazarovy; mè. Fron- zerský, igumen, divotvorce; mèe. Thekla, Marta a Marie
tasij, Severin, Severian, a Silanus; svt. nmè. Ioannikij, Perské; sv. Columba, první opat Iony. Spr. Alexij
Moskevský (Meèev)
metrop. èernohorský-primorský

24. 11.

Je-li pùst, povoleno víno a olej

è Ap. Bartolomìj a Barnabáš • Ct. Varnava Vetluský;
mè. Marie Pergamská. Ikona Matky Boí „Jest vpravdì
19. 6.
Ct. Vissarion, divotvorce egyptský; ct. Hilarion Nový dùstojno“ (Axion Estin) a ikony „Znamení Kursko-koz Dalmatského monastýru • Ct.mè. panny Archelai, rennoj“. 222 novomuèedníci èínští (1900)
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SvìtitelSabin, arch.ep. kyperskýa další kyperštísvìtitelé

3.

21.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)

è Svatí ap.rovn. císaø Konstantin a jeho matka,
26. 13.
císaøovna Helena • Ct. Kassian Øek, ulièský divotvorMè. Glykerie, panna (a s ní Laodikij, stráce vìzeòský) •
ce. è Vladimírská ikona Matky Boí
Mè. Alexandr Øímský; Øehoø Vyznavaè s manelkou Irínou a dítkami; ct. Euthimij Yverský; spr. panna Glykerije 4.
22.
Novgorodská
Mè. Vasilisk Vyznavaè • Mè. Jan – Vladimír, král srbský;
svt.mè. Zachariáš; ct.mè. Pavel Peloponézský. Památka
27. 14.
Otcù 2. všeobecného snìmu
Mè. Isidor z ostrova Chios • ø Bla. Isidor, pro Krista jurodivý, divotvorec rostovský; ct. Nikita, zátvornik peèer- 5.
23.
ský, ep. novgorodský; mè. Maxim; ct. Serapion Syndo- Ct. Michal, ep. vyznavaè • Sv. Marie Kleopova,myronosinit; Marek Krétský; svt. Leontij,patriarcha jerusalemský ce; bl. Joan Vlasatý, pro Krista jurodivý; ct.mè. Michail
Èernorizec; ø svt. Leontij Rostovský; ct. Evfrosinije Po28. 15. Je-li pùst, povoleno víno a olej
locká, igumenie. Sbor rostovsko-jaroslavských svatých
ø Ct. Pachomios Veliký • ø Svt. Isaia, ep. rostovský, divotvorce; ct. Eufrosin (Pøemysl); ø zabití sv. blahovìr. 6. 24. Je-li pùst, povoleno víno a olej
ø Sv. Simeon Sloupník • ø Ct. Nikita Sloupník, divokníete Dimitrije Ulièského a Moskevského
tvorce; mè. Meletius Stratelat, Štìpán, Jan a Serapion
29. 16.
Egypan, Kallinik – rec, Theodor a Faustus a s nimi
Ct. Theodor Posvìcený, uèedník sv. Pachomia • Svt. mè. 1218 vojínù a en s dìtmi; mè. 12 tribunù – Fistus, MarAlexandr, episkop jerusalemský; mè. Vít, Modest a Kris- cel, Sergej, Fotín, Merkurij, Didimos a dal., eny: Markicentie; sv. Otcové v lávøe sv. Sávy zabití; bl. Musa, panna ána, Zuzana, Paládie a dva mládenci: Kiriak a Kristián

30. 17.

7.

25.

Je-li pùst, povoleno víno a olej
Pøedchùdci: 2.Kor 4,6–12; Mat 11,2–15

Ap. ze 70ti Andronik a sv. Junie • Ct. Evfrosinije, ve svìtì
Evdokije, blahovìrná vel. kn. moskevská. Mè. Solochon, è Tøetí nalezení ctihodné hlavy Pøedchùdce
Pamtamir a Pamtalon, vojíni; svt. Štìpán, patriarcha a Køtitele Pánì, Jana • Svt.mè. Therapont, ep. kyperkonstantinop.
ský; mè. Celestýn; svt. Innokentij, archiep. chersonský.
Sbor volyòských svatých. Vzpomínka sjednocení tøí mili31. 18.
onù uniatù s pravoslavnou církví ve mìstì Vilno
Mè. Theodot Ankýrský a 7 mè. panen: Tekusa, Alexan26.
dra, Klaudie, Faina, Eufrasie, Matrona a Julie; mè. Petr, 8.
Dionýsij, Andrej, Pavel a panna Kristýna Lampsakijští • Ap. ze 70ti Karpus (a Alfeus). Sv. novomuè. Øehoø Nový,
umuèený carem tureckým Selimem • Mè. Averkij a HeleMè. Simeon, Isák a Bachtisij. Ct. Makárij Altajský
na; ct. Jan Hesychast, vyznavaè; ct. Makárij Kaljazinský;
sv. Augustin z Canterbury, arcibiskup, divotvorce
ÈERVEN

1.

19.

9.

27.

Svt.mè. Therapont, ep. sardijský • ø Ct. Nil Stolbenský,
Svt.mè. Patricij (Patrik), ep. pruský a s ním tøi presbyteøi nový divotvorec; mè. Theodora, panna a Didimos, vojín;
– Polyen, Akakij a Menander • è Sv.kn. Dimitrij Don- sv. Kyprián, Fotij a Jóna, biskupové kyjevští; è spr. Jan
ský; è ct. Kornilij, komelský divotvorce
Ruský, vyznavaè; sv. Beda Ctihodný

2.

20.

10. 28.

Mè. Thalas Egejský (a s ním Alexandr a Asterius) • Mè. Ct. Nikita, vyznavaè a ep. chalcedonský; ø svt. Ignatij,
Aksalon; è svt. Alexij, metrop. moskevský a celé Rusi. Ct. ep. rostovský • Svt.mè. Eutichos, ep. melitinský; mè. EliZabulon a Sosanna, rodièe aprovn. Niny Gruzínské
konida; ct. Elena Divjejevská
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Je potøeba vìdìt, e jsou-li pøítomni vìøící, kteøí budou pøijímat svaté Tajiny,
rozdrobí knìz dvì zbylé èásti svatého Beránka (»NI« a »KA«) na malé èásteèky,
aby staèily pro všechny pøijímající, a vloí je do svatého kalicha. Z nich se podává pøijímání. Svatý kalich pokrývá pokrovcem (ilitonem).

D

ìkujeme tobì, lidumilný Vládce, dobrodinèe duší našich, e jsi i dnes uznal nás hodnými nebeských a nesmrtelných Tajin. Spravuj cestu naši, upevni nás
všechny v bázni své, zachovej ivot náš a upevni kroky naše na
pøímluvy a prosby slavné Bohorodice a vdycky Panny Marie
i všech svatých tvých.
Pøed svatým pøijímáním vìøících se otevírají svaté dveøe, diákon, pokloniv se
jednou, vezme zbonì kalich od knìze, stane ve svatých dveøích, pozdvihuje kalich se svatými Tajinami pøed lidem a zvolá:

S bázní Boí (s láskou) a u víøe pøistupte!
Vìøící: Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì. Bùh jest Hospodin a zjevil

se nám.
Vìøící, kteøí jsou náleitì pøipraveni ke svatému pøijímání, se
shromaïují pøed svatým ambonem, pod kalichem, a modlí se jednìmi
ústy poslední modlitbu pøed svatým pøijímáním:
Vìøím, Pane, a vyznávám, e jsi ty vpravdì Kristus, Syn Boha ivého…
K pøijímání pøistupují jeden po druhém, klanìjí se a s veškerým vnitøním
pohnutím i bázní skládají ruce na prsou do podoby køíe, a tak pøijímají
Boské Tajiny.
Knìz podává svaté pøijímání (Tìla a Krve Pánì,
jak je obvyklé, s veškerou opatrností), øka:

Pøijímá sluebník Boí (jméno) drahocenné a svaté Tìlo
a Krev Pána a Boha i Spasitele našeho Jeíše Krista na
odpuštìní høíchù a k ivotu vìènému.
Diákon (nebo pøisluhující) pøidrí mezi kalichem a ústy pøijímajícího
rozprostøený iliton, jím pak kadému ihned po pøijímání osuší ústa.
Pøijímající poté políbí svatý kalich dole, a poodstoupiv, pokloní se
a pokøiuje; pak odchází. Podobnì i ostatní pøijímající.

Smyj, Pane, høíchy…
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Ïî ïðè÷àùeí³è æå, âõ0äèòú ¿åðeé âî ñ™hé nëòaðü, è3 ïîñòàâësåòú ñ™az íà
ñ™¸ìú ïðåñò0ëý.
ÒîãäA ïð³eìú ä³aêîíú ñ™hé äjñêîñú âåðõY ñ™aãw ïîòèðS, è3 ãëàã0ëz âîñêðå6ñíûz
ïBñíè ñ³‰:

Âîñêðåñeí³å Õrò0âî âè1äýâøå, ïîêëîíè1ìñz ñ™0ìó ÃäCó ¯}ñó, º3äè1íîìó

áåçãð¸øíîìó. ÊròY òâîåìY ïîêëàísåìñz ÕròE, è3 ñ™0å âîñêrí³å
òâîE ïîeìú è3 ñëaâèìú: òh áî º3ñè2 ÁGú íaøú, ðaçâý òåáE è3í0ãî íå
çíaåìú, è4ìz òâîE è3ìåíyåìú. Ïð³èäè1òå âñè2 â¸ðí³è, ïîêëîíè1ìñz
ñ™0ìó Õrò0âó âîñêrí³þ: ñe áî ïð³è1äå êrò0ìú ðaäîñòü âñåìY ìjðó.
ÂñåãäA áëàãîñëîâsùå ÃäCà, ïîeìú âîñêrí³å º3ãw2: ðàñïsò³å áî ïðåòåðï¸âú, ñìeðò³þ ñìeðòü ðàçðóøè2.

Ñâýòè1ñz, ñâýòè1ñz, í0âûé ¯åðóñàëè1ìå, ñëaâà áî ÃäCíz íà òåá¨
âîçñ³S. Ëèêyé íhíý, è3 âåñåëè1ñz Ñ³Híå: òh æå ÷còàz êðàñyéñz Áödå, œ
âîñòaí³è ðæcòâA òâîåãw2.

Q ïañõà âeë³z, è3 ñâzùeííýéøàz, ÕròE! q ìyäðîñòå, è3 Ñë0âå Á9³é

è3 ñè1ëî! Ïîäàâaé íaìú è4ñòýå òåáE ïðè÷àùaòèñz, âú íåâå÷eðíýìú äíè2
öaðñòâ³z òâîåãw2.
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9.

26.
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12. 29.

Svt.mè. Basileus, ep. amasijský • Spr. Glafira, panna; Sv. devìt mè. kyzických: Theognid, Rufus, Antipater,
ø svt. Stefan Permský; ct. Justus
Theostich, Artemij, Magnus, Theodot, Thaumasij, Filemon; ct. Memnon Divotvorec • Svt. Vasilij Ostroský
10. 27.
(Èerná Hora); ct. Amfilochij Poèájevský. Dobytí Konø Ap. a svt.mè. Simeon, ep. jerusalemský, pøíbuzný stantinopole Osmany (1453; den smutku pro Øeky)
Pána • Ct. Simeon Nový Sloupovník; ct. Jan, igumen katharský; ct. Štefan, igumen peèerský, ep. vladimírsko-vo- 13. 30. Je-li pùst, povoleno víno a olej
lyòský; svt. mè. Ilarion Trojickij
è Ap. Jakub Zebedeus, bratr Jana Theologa • Ct. Kliment, písní pìvec; svt. Nikita Peèerský, ep. novgorodský,
11. 28.
Ap. ze 70ti: Jáson a Sozipáter (a další s nimi trpící); mè. zátvornik; è svt. Ignatij Brjanèaninov, ep. kavkazský
Dáda, Maxim a Kintilián • Mè. Saturnin a druhové
a èernomoøský

KVÌTEN
Den má 14 hod. a noc 10 hod.
20. 7.

14. 1.
Pror. Jeremiáš • Tamara, carevna gruzínská; ct.mè. Euthimij , Ignatij a Akakij athonští; ø ct. Pafnutij, divotvorce. Ikony Matky Boí: Byzantská, Myrodárná, Andronikova

15. 2.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)

ø Zjevení znamení svatého Køíe ve dne na nebi nad Jerusalemem o 9. hod. denní • Mè. Akakij, setník; ct. Nil
Sorský Myroteèivého; ct. Nil Myroteèivý

21. 8.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)

š Ap. evangelista Jan Theolog, miláèek Pánì;
ø Svt. Athanasios Veliký, patriarcha alexandrijský • ct. Arsenios Veliký; ct. Pimen Postník a Arsenij PracoSpr. Tabitha. è Pøeneseníostatkù Borise a Glìba, po køtu vitý, peèerských
Romana a Davida; ap.rovn. Boris, kn. bulharský, po køtu
Michal, pozdìji mnich; svt. Athanasij III., patriarcha 22. 9.
Pror. Isaiáš; mè. Kryštof • è Pøenesení ostatkù svt. Mikucaøihradský, lubenský divotvorce
láše z Myr Likejských do Bari. Ct. Josef Optinský
Je-li pùst, povoleno víno a olej

16. 3.

Œòèðaåòú ñ™0þ ãyáîþ ¾ýëw2 ä0áðý, ñî âíèìaí³åìú è3 álãîãîâ¸í³åìú, ãëàã0ëz
ñëîâåñA ñ³‰:

T

ìhé, ÃDè, ãðýõè2 ïîìèíaâøèõñz çä¨ êð0â³þ òâîeþ
÷åñòí0þ, ìlòâàìè ñ™hõú òâîè1õú.

È# ïîêðûâaåòú ñ™hé ïîòè1ðü ïîêð0âöåìú, ïîä0áíý è3 íà ñ™hé äjñêîñú âîçëàãaåòú
¾âýçäè1öó è3 ïîêð0âöû. (Òaæå ãëàãî1ëåòú ìë7òâó: Álãîäàðè1ìú òS, ÂLêî ÷lâýêîëþ1á÷å, álãîä¸òåëþ äyøú íaøèõú:)
Ñù7eííèêú æå áëàãîñëîâësåòú ëþ1äè, ïðèãëàã0ëz âîçãëañíw:

Ñ ïàñè2, Á9å, ëþ1ä è òâî‰, è3 áëàãîñëîâè2 äîñòîsí³å òâîE.
Âîçíåñè1ñz íà íá7ñA, Á9å...

Mè. Timothej a Maura • è Ct. Theodosij, igumen peèer- 23. 10. Paremije
ský; ct. Petr Divotvorec, ep. Ikona Matky Boí peèerská è Ap. Šimon Zelota (Horlivec) • Muèedníkù: Alfea, Filadelfa, Kypriana, Onisima, Erasma a dal. Ct. Isidora Jurodivá; mè. Vasilij; ct. Simeon, divotv. peèerský, ep. suzdal17. 4.
Mè. Pelagie, panna z Tarsu • Svt.mè. Erasmus, ský; bla. Simon, pro Krista jurodivý, jurevecký
ep. thormský; svt.mè. Silván, ep. gazský a s ním 40 dal24. 11. Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
ších; pøenesení ostatkù spr. Lazara a ap.rovn. Marie
id 7,26– 8,2; Mat 5,14–19
Magdalské do Caøihradu a obnoveníchrámu. Staroruská
š
Svatí
apoštolùm
rovní Metodìj a Cyril, apoštoikona Matky Boí
lé a uèitelé Slovanù; kn. Rostislav Velkomoravský;
sv.mè. Mokios • Ct. Sofronij Peèerský, zátvornik;
18. 5.
Slavná vmè. Irena • Mè. Neofit, Gáius a Gajana; ct. Var- svt.mè. Josef, metrop. astrachanský. Obnovení
Caøihradu (Konstantinopole)
lam Serpuchovský. Ikona „Neupivajemaja Èaša“

19. 6.

25. 12.

Spr. Job Mnohostrádající; ct. Jov Poèájevský, igumen Svt. Epifanij Kyperský; German, patr. konstantinop. •
a divotvorce • Ct. Micheáš Radonìský
Svt.mè. Hermogen, patr. moskevský a celé Rusi, divotv.
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22. 9.
Mè. Eupsychos (Dušan) •
Ct.mè. Vadim, archimand. a uèedníci jeho

KVÌTEN
1.

18.

Ct. Jan, uèedník sv. Øehoøe Dekapolity • Svt. Kosma VyMè. Terent, Pompus a druhové: Afrikan, Makarij, Zenon, znavaè, ep. chalcedonský; mè. Jan Nový; mè. Viktor, ZoAlexandr a dal. 33 • Mè. Jákob, presbyter a Azadan a Ab- tik, Akindin, Zinon, Severin a Kesarij
dikij, diakoni perští; svt.mè. Øehoø V., patriarcha
2. 19.
konstantinop.
Ct. Jan ze Staré jeskynì (8. st.) • Mè. Christofor, Theona
a Antonij, vojíni; svt.mè. Pafnutij Jerusalemský; svt. Øe24. 11.
Svt.mè. Antipas, ep. Pergamy asijské • Mè. Prokes a Mar- hoø Vyznavaè, ep. antiochijský; svt. Trifon, patriarcha
konstantinop.;ct. SimeonBosý (Athos); ct.mè. Agathantinian; sv. Kurduva
gel Esfigmenský; prvý z hierarchù amerických Josaf,
osvìtitel Ameriky è bla. Matrona Moskevská
25. 12.
Ct. Basil, vyznavaè a ep. parijský • Svt.mè. Zinon, ep. ve20.
ronský; sv. Isák ze Sýrie; Antusie, panna; ct. Athanasie, 3.
Ct. Theodor Trichina • Ap. Zacheus, bývalý celník;
igumenie; svt. Sergej, patriarcha konstantinop.
mè. Gabriel Ruský; svt. Øehoø, , svt. Anastasij I. Sinajský
26. 13.
a svt.mè. Anastasij II patriarchové antiochijští; svt. BeSvt.mè. Artemon, presbyter laodicejský a druina • tran a Theotim , ep. Malé Skithie; ct. Anastasios, igumen
Mè. Krescent z Myr Licejských; sv.mè. Thomaida Egypt- Sinajské Hory
ská. (Pøepadení Konstantinopole papeskými køiáky
4. 21.
4. køíové výpravy)
Svt.mè. Jannuarij, ep. a s ním mè. Prokulus, Sossij
27. 14.
a Faustus, diakoni, Disiderij, ètec, Eutichos a Akution;
Svt. Martin Vyznavaè, pape øímský • Mè. Antonij, Jan mè. Theodor (a matka jeho Filippie, Dioskoros, Sokrates
a Eustratij litevští; ct. Christoforos (Kryštof) Savvait; a Dionýsij) • Svt.muè. Basil (Martyš), knìz a muèedník
sv. Valentýn

23. 10.

28. 15.

5.

22.

Ct. Theodor Sykeot, ep. anastasiopolský • Ap. NathanaAp. ze 70ti: Aristarch, Pudens a Trofimos • Mè. Theodor, el, Lukáš, Kliment; ct. Vitalij; pøenesení ostatkù
presbyter; svt. Leonid Athénský; Sebastián; Sávva Gót; zboného kníete Vsevoloda (po køtu Gabriele)
sv. Mstislav, kníe ruský

6.

23.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)

29. 16.

š Vmè. Jiøí Vítìzný, divotvorce • Mè. Alexandra
Mè. Agapie (Milena), Irena a Chionie • Mè. Leonid, Cha- a Valérie, císaøovny; mè. Anatolij a Protoleon, Glykerius
riessa, Nika, Galina, Kalisa. Basilissa, Nunechia – rolník, Athanasij – rec, Valerius
a Theodora

30. 17.
Svt.mè. Simeon, ep. perský (a s ním pøes tisíc dalších –
napø. Abdelaje a Anania, presbyterù, Usthazana, eunucha, Fusiky, Askitrie dcery jeho, Azaty aj.); ct. Akakij,
ep. meletinský • Mè. Adrian; è ct. Zosima, igumen solovìcký; svt. Agapet (Miloslav), pape øímský; svt. Makarij,
archiep. korintský

7.

24.

Mè. Sáva Stratelat (a s ním 70 vojákù) • Ct. Tomáš, jurodivý; ct. Elisabeta, divotvùrce; sv. Lukáš, švec; ct. Sávva,
divotvorec peèerský; ct. Alexij, zátvornik peèerský

8. 25. Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
è Ap. evangelista Marek • Mè. Nikus; svatých 8 otcù
poustevníkù; svt. Makedonos, patriarcha konstantinop.

Øád liturgie vìrných
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Sbor nebo ostatní vìøící zpívají: Tìlo Kristovo pøijmìte, z pramene

nesmrtelnosti okuste.
Kdy poslední pøipravený vìøící pøijme svaté Tajiny, ukonèí se toto pìní
chvalozpìvem:

Alleluja, alleluja, alleluja.
Po ukonèení pøijímání odchází knìz do oltáøe a postaví svatý kalich na
svatý prestol. Není-li pøijímajících, diákon ihned po slovech: „S bázní
Boí…“ odevzdá svatý kalich knìzi, který jej postaví na svatý prestol.
Diákon rovnì odejde do oltáøe a vzav svatý diskos, drí jej nad svatým
kalichem a øíká následující paschální písnì:

Vzkøíšení Kristovo spatøivše, pokloòme se svatému Pánu Jeíši, jedinému bezhøíšnému. Køíi tvému klaníme se, Kriste, a svaté vzkøíšení tvé opìváme a slavíme, nebo ty jsi Bùh náš, kromì tebe jiného
neznáme a jméno tvé vzýváme. Pojïte, všichni vìrní, pokloòme se
svatému Kristovu vzkøíšení, nebo hle, skrze køí pøišla radost celému svìtu. Vdycky blahoslovíce Pána, opìváme vzkøíšení jeho,
nebo ukøiování pøetrpìv, smrtí smrt znièil.

Skvìj se, skvìj se, nový Jerusaleme, nebo záøí na tobì sláva Hospodinova. 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 Boí
a Sílo! Daruj nám opravdovìji tebe pøijímat v bezveèerném dni
království tvého.
Stírá svatou hubkou dùkladnì, pozornì a se zboností, co je na diskose (èásteèky za svaté a za ivé i zesnulé), do kalicha, øka tiše:

S

myj, Pane, høíchy zde vzpomenutých svou drahocennou
Krví na pøímluvy svatých svých.

Pokrývá svatý kalich pokrovcem, uloí na svatý diskos svatou hvìzdici, svatou
lièku a ostatní pokrovce. Pokud ji ještì neøíkal, tedy nyní knìz øíká dìkovnou
modlitbu: „Dìkujeme tobì, lidumilný Vládce, dobrodinèe duší našich…“
Knìz, postaviv se do svatých dveøí a ehnaje lid, dí pøitom hlasitì:

Spasi, Boe, lid svùj a poehnej dìdictví svému.
Povznesl ses na nebesa…
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È# œáðàùaþòñz ä³aêîíú æå è3 ñù7eííèêú êú ñ™¸é òðàïeçý, è3 êàäè1òú ñù7eííèêú
òðè1æäû, ãëàã0ëz âú ñåá¨:

Âîçíåñè1ñz íà íá7ñA, Á9å, è3 ïî âñeé çåìëè2 ñëaâà òâîS.

Kalendárium DUBEN

6.

25.

Âè1äýõîìú ñâ¸òú è4ñòèííûé, ïð³sõîìú Äõ7à íácíàãî, œáðýò0õîìú â¸ðó
è4ñòèííóþ, íåðàçä¸ëüíýé Òðböý ïîêëàísåìñz: òa áî íañú ñïàñëA º4ñòü.
Òaæå âçeìú ñù7eííèêú ñ™hé äjñêîñú, âîçëàãaåòú íà ãëàâY ä³aêîíà, è3 ä³aêîíú
ïð³eìú è3 ñî áëàãîãîâ¸í³åìú, çðS âí¨ êú äâeðåìú, íè÷ò0æå ãëàã0ëz, tõ0äèòú âú
ïðåäëîæeí³å, è3 ïîñòàâësåòú è5. Ñù7eííèêú æå ïîêëîíè1âñz, è3 ïð³eìú ñ™hé ïîòè1ðü,
è3 œáðaùñz êú äâeðåìú, çðS íà ëþ1äè, ãëàã0ëåòú òaéíw:

Áëàãîñëîâeíú ÁGú íaøú:

È# âîçãëañíw:

Â ñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñ íw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Äà è3ñï0ëízòñz ¢ñòA íaøz õâàëeí³z òâîåãw2, ÃäCè, êw äà ïîeìú ñëaâó
òâîþ2, êw ñïîä0áèëú º3ñè2 íañú ïðè÷àñòè1òèñz ñ™û6ìú òâîè6ìú, á9eñòâºííûìú, áåçñìº1ðòíûìú è3 æèâîòâîðsùûìú òaéíàìú, ñîáëþäè2 íañú âî
òâîeé ñ™híè âeñü äeíü ïîó÷aòèñz ïðaâäý òâîeé. ¥ëëèëy³à, ´ëëèëy³à,
´ëëèëy³à.
È# è3çøeäú ä³aêîíú ñ¸âåðíîþ äâeð³þ, è3 ñòaâú íà náh÷íîìú ì¸ñòý,
ãëàã0ëåòú:

Ïð0ñòè

ïð³è1ìøå á9eñòâåííûõú, ñ™hõú, ïðå÷còûõú, áåçñìeðòíûõú,
íåáeñíûõú è3 æèâîòâîðsùèõú, ñòðaøíûõú Õrò0âûõú ò†èíú, äîñò0éíw áëàãîäàðè1ìú ÃäCà.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Çàñòóïè2, ñïàñè2, ïîìè1ëóé è3 ñîõðàíè2 íañú Á9å òâîeþ álãîäaò³þ.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Äeíü âeñü ñîâåðøeíú, ñ™ú, ìè1ðåíú è3 áåçãð¸øåíú è3ñïðîñè1âøå, ñaìè
ñåáE è3 äðóãú äðyãà, è3 âeñü æèâ0òú íaøú ÕròY ÁGó ïðåäàäè1ìú.

êw òû2 º3ñè2 œñâzùeí³å...

10. 28.

Pøedsvátek Zvìstování • Ct. Zachariáš Egyptský, zatvor- Ct. Ilarion Nový, igumen; ct. Stefan Divotvorce, igumen
nik; svt. Artemon Soluòský, ep. seleukijský; svt. Severus, • Mè. Ionah a Varachisios a další s nimi v Persii. Ct.mè.
ep. katánský; svt.mè. Parthenij, patr. konstantinop.
Eustratij Peèerský; mè. Bojan, kníe bulharský. Sv. Priskos, Malchos a Alexandros Palestinští

7.

Ëè1êú æå ïîeòú:

24.
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Svátek z dvanáctera (není-li Velký týden – povolena ryba po liturgii). Na veèerní liturgii sv.
Jana Zlatoústého: paremije dne a svátku:
Exod 3,1–8; Pøísl 8,22–30 a pak id 2,11–18;
Luk 1,24–38

11. 29.
Svt.mè. Marek, ep. arethuský, Cyril diakon a další, kteøí
trpìli pod tyranem Juliánem • Ct. Jan Egyptský, poustevník; ct. Mark a Iona Pskovsko-peèerští; svt. Eustathios
Vyznavaè

ZVÌSTOVÁNÍ PØESVATÉ BOHORODICE • Sv. Prokop Sázavský. Svt. Tichon 12. 30.
ì

Vyznavaè, patr. moskevský;ct. Justýn Èelijský (Popoviè)

Ct. Jan Sinajský, zvaný Klimakos (ebøíkovec) • Ap. ze
70ti: Sosthen, Apollos, Kefa, Kesarij a Epafroditos; svt.
8. 26. Je-li pùst, povoleno víno a olej
Jan, patriarcha jerusalemský; svt. Sofronios, ep. irkutOpuštìní Zvìstování. ø Sbor archandìla Gabriela • ský; sv. Euvula, matka vmè. Pantelejmona
Svt.mè. Irenej, ep. sirmijský. Mè. Bathusius a Bercus,
13. 31.
presbyteøi, mnich Arpidus a dal., svt.mè. Eusebij
Svt.mè. Ipatij, ep. gangerský • Spr. Josef Spanilý; svt.
9. 27.
metrop. moskevští a celé Rusi, divotvorci: Jóna a InnoMè. Matrona Soluòská • Mè. Manuel a Theodosij; sv. kentij; ct. Apollonios; svt.mè. Abdas, ep. perský a Benjamin, diákon. Yverská ikona Matky Boí (na Athosu)
Pafnutij; ct. Jan Jasnovidný, egyptský

DUBEN
Den má 13 hod. a noc 11 hod.
14. 1.

Simeon a Forvín; Marek Athénský; Platon Vyznavaè,
Ct. Marie Egyptská • Spr. Achaz; mè. Gerontij a Basili- igumen studijský
dos; ø ct. Euthymij Suzdalský

15. 2.

19. 6.

è Svt. Metodìj, apoštolùm rovný, uèitel Slovanù, archiCt. Titus, divotvorce • Mè. Amfián a Edesij; Øehoø Niko- episkop moravský; svt. Eutychos, archiep. konstantinop.
medský
• Mè. Jeremiáš a Archilij, jerej; sv. 120 mè. persidských;
ct. Platonida Syrská; Øehoø Byzantský (Athos)

16. 3.

Ct. Nikita Vyznavaè, igumen midikijského monastýru • 20. 7.
Mè. Theodosie (Bohuslava) Tyrská, panna; svt. Antioch Ct. Jiøí Vyznavaè, metrop. meletinský • Mè. Kalliopij, Rufín, Akilina a s nimi 200 vojákù; Prokop a Petr. Byzantská
17. 4.
Ct. Josef, písní skladatel, a Jiøí z Maleje • Ct. Zosima (na- ikona Matky Boí
leznuvší ct. Marii Egyptskou); svt. Theon, metrop. soluò21. 8.
ský; mè. Kallinik; svt.mè. Nikita Slovan
Ap. ze 70ti Irodion, Agav, Asinkrit, Ruf, Flegont, Herm
18. 5.
a druhové •
Mè. Theodulos, ètec a Agathopod, diakon a další • Ct. Svt. Celestýn, pape øímský; svt. Nifont, ep. novgorodský
Theodora Soluòská; ct. Puplios Egyptský; ct. Theona, a divotvorec peèerský
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19. 6.

28. 15.

Sv. 42 mè. ammorejští musulmany zabití (Konstantin,
Aetij, Theofil, Theodor; Melissen, Kallistos, Vasoj a dal.)
• Nalezení Uctívaného Køíe a Høebù svatou císaøovnou
Helenou v Jerusalemì. Ct. Jov, ve schimì Iisus Anzerský.
Ikona Èenstochovská,Šostakovská a „Blahodatné nebe“

Mè. Agapij (Miloš) a druhové – Puplios, Timolaos, Romulos, dva Alexandrové a dva Dionýsiové • Mè. Nikandros, lékaø; svt.mè. Alexandr, jerej v Sidì

29. 16.

Mè. Sabin a Papas • Mè. Alexandrus – pape øímský;
ap. Aristobulus, ep. británský; ct. Christodulos, divotvo20. 7.
Svt. mè. chersonští: Basil, Efrém, Kapiton, Eugen, Jethe- rec; svt.mè. Trofymos a Thalos, presbyteøi. Sv. Brendan,
rij, Elpidij a Agathodor, ep. • Svt. Pavel Vyznavaè, igumen, moøeplavec a první svatý Ameriky
ep. prusiadský; ct. Pavel Prostý; ep. Nestor, ct. Emilian 30. 17.
Ct. Alexij – èlovìk Boí • Sv. Marín Palestinský, voják;
Svt. Theofylakt Vyznavaè – ep. nikomedský • Ap. ze 70ti ct.mè. Pavel, Kypr; svt. Patrik, ap. a osvìtitel Irù; ø ct.ig.
Makárij Kaljazinský, divotvorec; svt.mè. Gabriel Mtsyr
Hermas; svt.mè. Theodorit, presbyter antiochijský.

21. 8.

22. 9.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
40ti muèedníkùm – na liturgii:
id 12,1–10; Mat 20,1–16

è Sv. 40 mè. sevastijských – Kyrion, Kandid, Domnos, Valentij, Severián, Leontij, Klaudius, Smaragd,
Theodulos a další • Spr. Kesarij; spr. Tarasios

23. 10.

31. 18.
Svt. Cyril, archiep. jerusalemský • Ct. Aninas – monach
na Eufratu; mè. Trofimos a Eukarpos; svt. Nikolaj Velimiroviè; mè. Eduard, král Anglie

DUBEN
1.

19.

Mè. Kodrat a druhové – Kyprian, Dionisij, Anektos, Pa- Mè. Chrysant a Daria (a s nimi v Øímì: tribun Claudius,
vel, Kriskentij, Viktorín, Viktor, Serapion, Leonid a dal. jeho ena Hilaria, jejich synové: Iason, Maurus, presbyi muèednice Chariessa, Basilissa, Nika, Galla, Galina, ter Diodorus a diákon Marianus) • Muè. Pancharios Nikomedský. Ct. Vassa Pskovská
Theodora a další • Ct. Anastasie Patrície

24. 11.

2.

20.

Svt. Sofronios, patriarcha jerusalemský • ø Svt. Euthi- Ct. otcové Jan, Sergij, Patrikij a další v monastýru
mij, archiep. novgorodský, divotvorce; ct. Sofronij, zá- sv. Sávy umuèení Saracény • Mè. Fotýna (Svìtlana) Samaritánka a dal. Spr. Ábel. Svt. Nikita, vyznavaè, artvornik peèerský; ct. Øehoø Sinajský; ct. Jan Moschos
chiep. apolloniadský; ct. muè. z monastýru ct. Theodosia Kinoviarcha v Jerusalemì umuèení Peršany
25. 12.
Ct. Theofan Vyznavaè • Svt. Øehoø – pape øímský (Dvo- 3.
21.
jeslov – Dialogus); ct. Simeon Nový Theolog
Ct.svt. Jakub Vyznavaè • Svt. Cyril, ep. katánský;

26. 13.

svt. Thoma, patriarcha caøihradský; ct. Serafim Vyrický

Svt. Nikifor, patriarcha caøihradský • Mè. Christina Per- 4.
22.
ská; svt.mè. Puvlios, ep. athénský; mè. Sabin Egyptský Svt.mè. Basilij – presbyter ankýrský • Mè. Drosida a s ní
panny: Aglaida, Apollinaria, Daria, Mamthusa a Taisia;
27. 14.
ct. vyzn. Paraskeva (ve schimì Nina) Podkarpatská
Ct. Benedikt Nursijský (zakladatel mnišství na Západì) •
23.
Svt. Euschimonos z Lampsaky. Kn. Rostislav – Michail 5.
Kyjevský; svt. Theognost, metropolita kyjevský a celé Ct.mè. Nikon, ep. a 199 ákù jeho • Mè. Filita a Lýdie,
ena jeho a dìti jejich; ct. Nikon, ig. kyjevsko-peèerský
Rusi

Øád liturgie vìrných

139

Knìz se obrací ke svatému prestolu, tøikrát okuøuje svaté Dary na oltáøi, øka
potichu:

P

ovznesl ses na nebesa, Boe, a po celé zemi se rozšíøila
sláva tvá.

Vìøící zpívají: Vidìli jsme svìtlo pravé, pøijali jsme Ducha nebeského,
nalezli jsme víru pravou, nerozdílné Trojici klaníme se, nebo ta spasila
nás.
Potom knìz vezme svatý diskos, postaví jej na hlavu diákona a diákon uchopiv
jej zbonì, stane ve svatých dveøích, pohledí z nich ven (k lidu), a odchází k ertveníku, na který diskos postaví. Knìz, pokloniv se, vezme svatý kalich, èiní jím
køí nad antiminsem, øíkaje tiše:

Poehnaný jest Bùh náš.
Poté stane ve svatých dveøích a ehnaje svatým kalichem lidu, zvolá:

Vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
A odejde k ertveníku, na který svatý kalich postaví, a pøijav kadidelnici,
tøikrát jej okouøí. Pak se postaví opìt pøed svatým prestolem.
Vìøící zpívají: A naplnìna jsou ústa naše opìvováním slávy tvé

a chválením tebe, ó Pane, e jsi uznal nás za hodné úèastniti se svatých
tvých Boských, nesmrtelných a oivujících Tajin. Zachovej nás v posvìcení
svém, abychom po celý den uèili se pravdì tvé. Alleluja, alleluja, alleluja.
Knìz skládá antimins. Diákon vychází severními dveømi z oltáøe
a postaviv se pøed svaté dveøe, pronáší ektenii:

Povznesme se! Pøijavše Boské, svaté, pøeèisté, nesmrtelné, nebes-

ké a oivující strašné Tajiny Kristovy, dùstojnì dìkujme Hospodinu.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Boe,
blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Celý den dokonalý, svatý, pokojný a bezhøíšný vyprosivše, sami sebe
i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème!
(Pokøiovav se a pokloniv se, odstoupí pøed ikonu Spasitele.)

Nebo tys posvìcení…
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2.

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.
¯åðeé æå ïðsìw äåðæS º3ë³å, ñîãíyâú ´íò³ìè1íñú, òâîðè1òú íàä8 íè1ìú êròú.
Âîçãëàøaåòú:

 êw òû2 º3ñ è2 œñâzùeí³å íaøå, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñû-

ëaåìú, Nö7Y , è3 Ñí7ó , è3 Ñ™0ìó Äõ7ó , íhíý è3 ïðè1ñ íw, è3 âî
â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
¯åðeé:

Ñú

ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Á

(1. bøezna)

Je-li pùst, povoleno víno
a olej

9.

24.

(8. bøezna)

Je-li pùst, povoleno víno
a olej. Pøedchùdci: 2.Kor
4,6–15; Mat 11,2–15

ø Vmè. Theodor Tyron • Spr. Mariamna, sestra ap. Filipa; svt.mè. Hermogen, patriarcha moskevský a celé è První a druhé nalezení hlavy Jana Køtitele
Rusi, divotvorce; ct. Theodor, mlèenlivec peèerský
• Ct. Erasmus Ruský, mnich

18. (2. bøezna)
Svt. Lev I., pape øímský • Svt. Agapet Vyznavaè, ep. syn- 10. 25. (9. bøezna)
nadský; mè. Viktor, Dorothej, Theodulij a Agrippa; Svt. Tarasios, patr. caøihradský • Svt.mè. Regin; ct. Erasmos a Pafnutios, kefalští monaši
svt. Flavián Vyznavaè, patriarcha caøihradský

3.

19. (3. bøezna)
11. 26. (10. bøezna)
Ap. ze 70ti: Filemon, Archippos a mè. aprovn. Apfie • Ct.
Svt. Porfýrij, ep. gazský • Mè. Sebastián a Christodulos
Eugenij a Makarij Vyznavaèi, presbyteøi antiochijští;
ct. Dosithej Palestinský; svt.mè. Nikitas z Epiru
12. 27. (11. bøezna)
5. 20. (4. bøezna)
Ct. Prokop Dekapolita, vyznavaè • Mè. Julián a Chronion
Svt. Lev, ep. katánský • Ct. Vissarionos Veliký. Ct.mè. Alexandrijští; ct. Tit, presb. peèerský; ct. Thalalos Syrský
KornelPskov.; svt.mè. Sadok, ep. perský a 128 mè. s ním

ìè1ð îìú è3ç häåìú.

ÃäCó

17.
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Ëè1êú: Œ è4ìåíè ÃäCíè.
Ä³aêîíú:
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13. 28. (12. bøezna)
21. (5. bøezna)
Ct. Timotej ze Symvoly; svt. Eustathios Antiochijský • Ct. Vasilios Vyznavaè, Dekapolita • Ct. eny Marína
a Kýra a Domnina (Dominika), syrské mon.;
Svt. Ioannis Scholastikos, patriarcha konstantinop.
svt.mè. Proterij, pape alexandrijský; svt.mè. Nestor,
7. 22. (6. bøezna)
ep. magidijský; ap. Nymfas a Evulos; bla. Nikola,
Nalezení ostatkù svatých muèedníkù v Eugenii • Mè. pro Krista jurodivý
Moøic a syn Fotín se 70ti vojíny; ct. Athanasios Vyznavaè;
sv. Telesforos, pape øímský; ct. Thalasios, Limnios a Ba13. 29. (V nepøestup. roce se pøeskaradatos, poustevníci syrští
kuje a svatí se oslavují 28. 2.)
Ct. Jan Kassian Øíman • Ct. Jan, nazývaný Barsonofij,
8. 23. (7. bøezna)
Svt. mè. Polykarp Smyrenský • Mè. Thea (Boena); ep. damašský (5. st.); ct. Lev, mnich kappadocký; ct.mè.
Theostirikt
ct. Alexandr, zakladatel spoleèenství „nespících“
6.

Ìlòâà çààìâHííàz âîçãëañíw:

lãîñëîâëszé álãîñëîâsùûz òS, ÃäCè, è3 œñâzùazé íà òS
¢ïîâaþùûz, ñïàñè2 ëþ1äè òâî‰, è3 áëàãîñëîâè2 äîñòîsí³å
òâîE, è3ñïîëíeí³å öRêâå òâîåS ñîõðàíè2, œñâzòè2 ëþ1ázùûz
áëàãîë¸ï³å ä0ìó òâîåãw2: òû2 ò¸õú âîñïðîñëaâè á9eñòâåííîþ
òâîeþ ñè1ëîþ, è3 íå œñòaâè íañú ¢ïîâaþùèõú íà òS. Ìè1ðú
ìjðîâè òâîåìY äaðóé, öeðêâàìú òâîè6ìú, ñâzùeííèêwìú,
â0èíñòâó, è3 âñBìú ëþ1äåìú òâîè6ìú. êw âñsêîå äàsí³å álãî,
è3 âñsêú äaðú ñîâåðøeíú ñâhøå º4ñòü, ñõîäsé t òåáE Nö7A
ñâ¸òwâú: è3 òåá¨ ñëaâó, è3 álãîäàðeí³å, è3 ïîêëîíeí³å âîçñûëaåìú, Nö7Y, è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
Òaæå: Áyäè è4ìz ÃäCíå: òðè1æäû.
È# pàë0ìú lã: Áëàãîñëîâëþ2 ÃäCà:

BØEZEN
Den má 12 hod. a noc 12 hod.
14. 1.

17. 4.

Ct.mè. Eudokie • Ct. Agapij Vatopedský (Athos); mè. Ne- è Pøenesení ostatkù sv. kn. Václava do Prahy.
stor a Trivimius; sv. David Velšský, mnich a biskup
Ct. Gerasim Jordánský •
Mè. Pavel, sestra jeho Juliána, Kodrat, Akakij a Strato15. 2.
nik. Svatí ze Pskova umuèení latiníky: ct. Ioasaf a Vasilij
Svt.mè. Theodot, ep. kirenejský • Ct. Agathon Egyptský;
mè. Euthalie; ø svt. Arsenij, ep. tverský

16. 3.

18. 5.

Mè. Konon • Mè. Iraida; mè. Onisij; Evlogij Palestýnský;
Mè. Eutropij, Kleonik a Vasilisk • Ct. Piama, panna; ct. Archelus; Marek Postník; ct. Hesychij Postník; mè. Jan
Alexandra Alexandrijská; svatí Zinon a Zoilos
Bulharský; svt. Luka Vyznavaè, simferopolský

Áëàãîñëîâeí³å ÃäCíå...
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for, Klaudius a dal.; ø svt. Nikita, zátvornik peèerský,
ø Sv. nezištníci a divotvorci Kýr a Jan (a s nimi ep. novgorodský; ct.mè. Ilja Ardunis. Sv. Arsenios Parijmè. Athanasie a 3 dcery její) • Mè. Viktorín, Viktor, Nike- ský. (Zesnutí archimandrity Andreje Kolomackého)

13. 31.

ÚNOR
Den má 11 hod. a noc 13 hod.
23. 10.

14. 1.

ø Pøedsvátek Obìtování. Mè. Trifon • Mè. Perpetua a Fe- Svt.mè. Charalampios, ep. magnesijský (a Porfýrios
a Baptos a dal.) • Mè. Enatha, Valentina a Pavla – panny;
licita; ct. Brigita Irská, abatyše
ct. Prochor Peèerský; sv. Galina; kn. Anna Novgorodská

15. 2.

Svátek z dvanáctera (není-li 40nice, ale je-li
postní den – povolena ryba)
id 7,7–17; Luk 2,22–40

24. 11.

Je-li pùst, povoleno víno a olej

Svt.mè. Blaej (Vlasij) Sevastijský • Svt. mè. Lukios z Aì OBÌTOVÁNÍ PÁNÌ – Setkání Pána a Boha drianopole; ø Vyzn. kn. Vsevolod Pskovský, po sv. køtu
a Spasitele našeho Jeíše Krista (se Simeonem Bohopøí- Gavriíl, divotvorce; nmè. Georgij Srbský; spr. Theodora,
císaøovna øecká, obnovitelka uctívání svatých ikon;
jemcem)
ø ct. Dimitrij, divotvorce vologodskij

16. 3.

ø Sv. spravedlivý Simeon Bohopøíjemce a pror. Anna 25. 12.
Svt. Meletij, archiep. antiochijský • è Svt. Alexij, metro• Pror. Azariáš. Ap.rovn. Nikolaj, archiep. japonský
polita moskevský a celé Rusi, divotvorce; ct. Marie
17. 4.
– Marín; svt. Urban, ep. øímský; svt. Antonios II.,
Ct. Isidor Pilusiotský • Sv. kn. Georgij Ruský; ct. Kyrill patr. konstantinop. è Yverská ikona Matky Boí
Novoezerský, divotvorce

26. 13.

18. 5.

Ct. Martinián Palestinský (Martin Caesarijský) • Svt. EuMè. Agatha z Palerma • Svt. Polyeukt, patriarcha kon- logios, archiep. alexandrijský; ct. Štìpán – v mnišství Sistantinop.; mè. Theodula; mè. Antonios Athénský; ø svt. meon – král srbský, myrotoèivý; ct. Zoja a Fotína (SvìtlaFeodosij, archiep. èernigovský
na); ap. mè. Akyla a Priscilla

19. 6.

27. 14.

Svt. Vukol Smyrenský; svt. Fotios – patriarcha kon- è Sv. Cyril – apoštol Slovanù. Ct. Auxentij • Ct. Issakij
stantinopolský • Mè. Dorothea, Kristina, Kallista a The- Peèerský, zátvornik; svt.mè. Filemon Gazský
ofil; ct. Varsanofios Veliký a Ioannis Prorok, palestinští

28. 15.

20. 7.

Ap. ze 70ti Onesim – uèed. ap. Pavla • Ct. Pafnutij, moSvt. Parthenij; ct. Lukáš Øecký • 1003 mè. nikomedští; nach a jeho dcera ct. Eufrosynia, alexandrijská monaška;
ct. Aprion, ep. kyperský; sv. Richard, král a poutník
ct. Eusebios, poustevník syrský

21. 8.

Je-li pùst, povoleno víno a olej

ø Vmè. Theodor Stratelat; ø pror. Zachariáš (z 12ti
malých pror.) • Svt. Sávva II. Srbský

BØEZEN
1.

16.

(29. února dle obèanského kalendáøe v pøestupném roce)
ø Opuštìní svátku Obìtování. Mè. Nikifor z Antiochije • Svt. mè. Pamfilij, presbyter, Valentýn, diákon (a mè. PorSvt. Innokentij Irkutský; ct. Gennadij a Nikifor; fýrij, Pavlos, Seleukios, Iulianos, Theodulos, Ilias, Ieresvt.mè. Markell, ep. sicilský, Filagrij, ep. kyperský a Pan- mias, Isaias, Samuil a Daniil v Kaesareji Palestinské) •
kratij, ep. tavromeniský; svt.mè. Petr Damaskin
ct. Maruf, ep. mesopotámský

22. 9.
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Vìøící: Tobì, Hospodine.
Knìz sloiv svatý antimins, drí zpøíma svaté evangelium. Èiní jím pak nad
sloeným antiminsem køí a praví hlasitì:

Nebo tys posvìcení naše, a tobì slávu vzdáváme,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky
vìkùv.

Knìz:

Vìøící: Amen.
Knìz, poehnav se, políbí svaté evangelium a vychází svatými dveømi za
ambon, øka:

Odejdìme v pokoji.
Vìøící: Ve jménu Pánì.
Diákon, obrácen mírnì ke svatým dveøím:

K Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz, postaviv se pod ambonem, modlí se
zaambonovou modlitbu (nahlas):

H

ospodine, jen blahoslovíš ty, kdo dobroøeèí tobì, a posvìcuješ ty, kdo doufají v tebe, spasi lid svùj a poehnej
dìdictví svému, zachovej plnost církve své, posvì ty, kdo milují krásu domu tvého, proslav je Boskou mocí svou, a neopouštìj nás, doufající v tebe. Udìl pokoj svìtu svému, církvím
svým, knìím, vlasti naší a všemu lidu svému. Nebo všeliké
dání dobré a kadý dar dokonalý shùry jest, sestupující od
tebe, Otce svìtel, a tobì chválu, díky a èest vzdáváme, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Vìøící: Budi jméno Hospodinovo blahosloveno… (Tøikrát)
Nyní je mono èíst alm 33. / 34. a rozdávat antidor.

Poehnání Hospodinovo…
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Ìîëè1òâý æå ãëàã0ëåìýé, ä³aêîíú ñòîè1òú íà äåñí¸é ñòðàí¨ ïðåä8 Ÿáðàçîìú
âLêè õròA, äåðæS nðaðü ñâ0é, ãëàâY ïðèêë0íü, äî ñîâåðøeí³z ìlòâû: ñeé æå
ñêîí÷aâøåéñz, ñù7eííèêú áw âõ0äèòú ñ™hìè äâeðüìè, è3 tøeäú âú
ïðåäëîæeí³å, ãëàã0ëåòú íàñòîsùóþ ìlòâó:

26. 13.

Ìlòâà, ãëàã0ëåìàz âíåãäA ïîòðåáè1òè ñ™†z:

23.
Opuštìní Bohozjevení. Ct. otcové na Sinaji a Raithe zabi- 5.
tí (sluba se zpívala vèera); ø svt. Sáva Srbský • Svt.mè. Kliment Ankýrský a mè. Agathangel • Ct. Gennadij Kostromský; ct. Salaman Mlèenlivec od Eufratu
è Aprovn. Nina – osvìtilka Gruzínù; ct. Theodulos

È#ñïîëíeí³å çàê0íà è3 ïðîð0êwâú ñaìú
ñhé, ÕròE Á9å íaøú, è3ñï0ëíèâûé
âñE N§åñêîå ñìîòðeí³å, è3ñï0ëíè ðaäîñòè è3 âåñeë³z ñåðäöA íaøz, âñåãäA,
íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

6.

24.

ø Ct. Pavel Thébský a ø ct. Jan Chýšník • Ct.mè. Panso- Ct. Xenie Øímská • Mè. Vavylas Sicilský; svt. Gerasim Vefij Alexandrijský; ct. Prochor Bulhar, igumen; ct. Gavriil likopermský; mè. Jan Kazanský; ct. Makedonios, syrský
Lesnovský (Srbsko). Ct. Ita Britská; sv. Maurus
poustevník; è bla. Ksenije Petìrburgská

29. 16.

Je-li pùst, povoleno víno a olej

ø Uctívání okovù svatého a všechvalného apoštola Petra
• Mè. Spevsipp, Elevsipp, Melevsipp, jejich babièka Leonilla a s nimi Neon, Turvon a Iovilla Kappadokijští; mè.
Danaktos Makedonský, ètec; ct. Romil; bla. sprav. Maxim, jerej z Totmy; novomuè. Damaskin Chilandarský

30. 17.

Á ëàãîñëîâeí³å ÃäCí å íà âañú, òîãw2 álãîäaò³þ è3 ÷lâýêîëþ1á ³åìú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñ íw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ñëaâà òåá¨, ÕròE Á9å, ¢ïîâaí³å íaøå, ñëaâà òåá¨.

Ëè1êú: Ñëaâà, è3 íhíý: ÃäCè, ïîìè1ëóé, òðè1æäû. Áëàãîñëîâè2.
Ñù7eííèêú:

27. 14.

28. 15.

Ä³aêîíú æå âøeäú è3 ñaìú ñ¸âåðíîþ ñòðàí0þ,
ïîòðåáësåòú ñ™†z ñî ñòðaõîìú, è3 ñî
âñsêèìú ¢òâåðæäeí³åìú.
[çðè2] Ñù7eííèêú æå è3çøeäú, äàeòú ëþ1äåìú
´íòjäwðú.
Ïî ñêîí÷aí³è æå pàëìA, è3 ðàçäàsí³è
´íòjäwðà, ãëàã0ëåòú:

Ñù7eííèêú:

Je-li pùst, povoleno víno a olej

Mè. Ermil a Stratonik • Ct. Irinarch, zátvornik rostovský; Ap. Timotej ze 70ti; ct.mè. Anastasij Perský • Ct.mè.
Anastasij Peèerský, diákon; ct. Josif Krétský; první z act. Jákov Nisivisský; ct. Eleazar Anzerský
merických hierarchù Josaf, osvìtitel Aljašky a Ameriky

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìlòâàìè ïðå÷còûz ñâîåS

Ì™ðå (è3 ïðH÷àz), è4æå âî ñ™hõú nö7A íaøåãw ´ðõ³åïcêïà Êwíñòàíòjíz ãðaäà ¯waííà çëàòîyñòàãw: è3 ñ™aãw è4ì>êú (º3ãHæå º4ñòü õðaìú),
è3 ñ™aãw è4ì>êú (º3ãHæå º4ñòü äeíü), è3 ñ™hõú ïðaâåäíûõú áGîoö7ú
¯wàêjìà è3 ííû, è3 âñ¸õú ñ™hõú, ïîìè1ëóåòú è3 ñïàñeòú íañú,
êw álãú è3 ÷lâýêîëþ1áåöú.
Ëè1êú æå ìíîãîë¸òñòâóåòú ïàòð³àõà (¿ìïåðaòîðà).
È# ñâzùeííèêú, âøeäú âî ñ™hé nëòaðü, ñîâëà÷è1òñz ñâzùeííûz näeæäû,
ãëàã0ëåòú áëàãîäaðñòâåííûz ìîëè1òâû.
Íhíý tïóùaåøè...

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
id 13,17–21; Luk 6,17–23

7.

25.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
1 Kor 12,7–11; Jan 10,9–16

è Svt. Øehoø Theolog, archiep. konstantinopolský •
Ct. Mares Pìvec; svt. Mojíš, archiep. novgorodský;
mè. Felicitas a 7 synù; svt.mè. Vladimir, metr. kyjevský
a halièský

8.

26.

š Ct. Antonij Veliký (Antonín) • Sv. císaø Theodosios Ct. Xenofont (a Marie a dìti jejich) • Ct. Simeon Starý ze
Veliký; ct. Achillis Vyznavaè, poustevníkegyptský; ct. An- Sinaje; ct. Kliment ze Stirionu; sv. Pavla Palestinská
tonij Øíman z Novgorodu;novomè. Georgiosz Ioanniny 9. 27. Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)

31. 18.

id 7,26–8; Jan 10,9–16

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)

ø Svt. Athanasij a ø Cyril, archiepiskopové alexandrij- è Pøenesení ostatkù sv. Jana Zlatoústého • Mè. Dimitrij Gal.; ct. Petr Egyptský
ští

ÚNOR
1.

19.

ø Ct. Makarios Veliký, Egypan • Mè. Eufrasie Nikomedská. Ct. Makarij Alexandrijský; ct. Makárij, postník
peèerský; spr. Theodor, pro Krista jurodivý, Novgorodský; ct. Antonij Sloupník (Gruzie); svt. Marek Eugenikos, archiep. efezský

2.

20.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
id 13,17–21; Luk 6,17–23

10. 28.
ø Ct. Efrém Syrský • Ct. Palladij Antiochijský; Isák Syøan, ep. ninivejský; ct. Theodosij Totemský

11. 29.
ø Pøeneseníostatkù svt.mè. Ignatije Bohonosce (Theofora) • Ct. Lavrentij Peèerský, zátvornik; mè. Roman
a druhové, samosatští; svt. mè. Silván, ep. emesský,
Lukáš diákon a Mokij ètec; svt. Gerasim, Pitirim, Iona

12. 30.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
id 13,7–16; Mat 5,14–19

š Ct. Euthymij Veliký (Dobromysl) • Mè. Inna, Pinna
š Sbor tøech uèitelù a hierarchù: Basila Velia Rimma – uèednice ap. Ondøeje ve Skýthii
kého, Øehoøe Theologa a Jana Zlatoústého;
svt.mè. Hippolit, pape øímský (a druhové: Censorius,
3. 21.
Ct. Maxim Vyznavaè; mè. Neofyt Nikájský; mè. Euge- Sabinus, Ares, Chrysie panna, Felix, Maximus, Herculianij, Kandidos (Kanidij), Valerián a Akila • Mè. Agnes nus a dal.) • Ct. Zenon Antiochijský. Nalezení ostatkù
(Agnie, Aneka) – panna; ct. Maxim Øek
sv. Klimenta, papee øímského; sv. Petr, král bulharský
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Kalendárium
Svátky pevné, tj. nepohyblivý kruh
LEDEN
Den má 10 hod. a noc 14 hod.

LEDEN (dle obèansk. kalend.)
14. 1.

19. 6.

Svátek. Na liturgii sv. Basila:
Kol 2,8–12; Luk 2,20–21; 40–52 (Obøezání)
id 7,26 – 8,2; Luk 6,17–23 (svìtiteli)

Svátek z dvanáctera (povoleno jíst vše).
Velké svìcení vody
Na liturgii sv. Jana Zlatoústého:
Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Je-li dnes nedìle èi pondìlí, koná se dopolední
liturgie sv. Basila

ì Obøezání Pánì. Svt. Basil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské • Svt. Øehoø, ep. naziánský (otec sv. ì ZJEVENÍ PÁNÌ, Køest Pána našeho
Øehoøe Theologa)
Jeíše Krista (Bohozjevení èili Theofanie)

15. 2.

Sv. Serafímu: Gal 5,22– 6,2; Luk 6,17–23

Pøedsvátek Bohozjevení. Svt. Silvestr, pape øímský; 20. 7. Svátek (je-li pùst, povolena ryba)
Skut 19,1–8; Jan 1,29–34
è ct. Serafím Sarovský, divotvorce • Svt.mè. Theogen,
ep. parijský; svt. Kosma, patriarcha konstantinopolský ø Sbor sv. slavného proroka a pøedchùdce Pánì, Jana
Køtitele

16. 3.

Pøedsvátek Bohozjevení. Pror. Malachiáš; mè. Gordij 21. 8.
Kappadokijský, setník • Mè. Irína; sv. Pavla, panna; sv. Ct. Georgios Chozevita; ct. Dominika Konstantinop.;
Jenovefa, panna
svt. Emilián Vyznavaè, ep. kyzický • Ct. Grigorij, divotvorce peèerský; svt. Kýr a Attika, patriarchovékonstanti17. 4. Apoštolùm: Øím 8,8–14 (od pol.);
nopolští; svt.mè. Isidor, presbyter a s ním 72 mè.
Luk 10,1–15
Pøedsvátek Bohozjevení. Sbor 70ti apoštolù: Jakuba –
bratra Pánì, Marka a Lukáše – evang., Kleopy, Simeona, 22. 9.
Barnabáše, Justa, Štìpána – prvomè., Timoteje, Tita, Mè. Polyevkt Melitenský; è svt. Filip, metrop. moskevAndronika, Krišpína, Filipa, Prochora a dal. Ct. Theok- ský a celé Rusi, divotvorce • Ct. Eustratij z Tarsu
tist (Bohuslav), igumen kukomský • Dionysios
23. 10.
Areopagský
Svt. Øehoø Nysský; ct. Domecián, ep. melitinský;
18. 5. Pøedveèer Køtu Pánì; pøísný pùst.
ct. Markián, presbyter a ekonom Velikého chrámu; ø ct.
Velké svìcení vody
Pavel Komelský, ig. divotv. • Svt. è Theofan Zátvornik
Je-li pondìlí – pátek: na veèerní liturgii sv.
Basila Velikého:
paremije a 1.Kor 9,19–10,4; Luk 3,1–18
Je-li sobota èi nedìle: na dopolední liturgii sv.
Jana Zlatoústého: 1.Kor 9,19–10,4;
Luk 3,1–18. Na velké veèerní: paremije (veèerní liturgie se nekoná)

Svt.mè. Theopempt (po køtu Sinesios), ep. nikomedský
a mè. Theonas, rec; ct. Synklitikie Alexandrijská •
Ct. Apollinarie (Zora); pror. Micheáš; ct. Grigorios
Krétský

24. 11.

Je-li pùst, povoleno víno a olej

è Ct. Theodosij Veliký, zakladatel monašského spoluití (kinoviarcha). • ø ct. Michal Klopský, novgorodský divotvorce, jurodivý; sv. Agapios Syrský

25. 12.
Mè. Taána (a další s ní v Øímì umuèení) • Ct. Theodora
Alexandrijská; ct. Eupraxie Egyptská. Sv. Benedictus
Biscop Britský; ct. Martinián Bìloezerský a Galaktion
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Diákon pøi zaambonové modlitbì stojí pøed ikonou Spasitele, dre orar
svùj a hlavu sklonìnou do ukonèení modlitby. Na konci jejím se pokøiuje
spolu s knìzem a odejde severními dveømi k ertveníku, aby zde poil
zbylé svaté Dary s bázní a velkou úctou.
Knìz po ukonèení modlitby vejde do oltáøe svatými dveømi a øíká nad
diákonem modlitbu ke spotøebování svatých Darù:

Ty jediný jsi naplnìním Zákona a prorokù, Kriste Boe náš, vyplniv veškerý úmysl Otcùv, naplò radostí a veselím srdce naše,
vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Knìz vychází a rozdìluje lidem antidor (u nás se to vìtšinou nekoná).
Po dokonèení ètení almu a rozdání antidoru poehná.

Poehnání Hospodinovo na vás, blahodatí a lidumilností jeho, vdycky, nyní
i pøíštì, a na vìky vìkùv.

Knìz (ve svatých dveøích ehnaje lidu):

Vìøící: Amen.
Knìz (èelem ke svatému prestolu):

nadìje naše, sláva tobì!

Sláva

tobì, Kriste Boe,

Vìøící: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na vìky

vìkùv. Amen. Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Poehnej!
Knìz vezme naprestolní ehnací køí, vychází pøed svaté dveøe a pronáší propuštìní, ehnaje lid:

K

(Vstavší z mrtvých)
ristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté
Matky své, svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatého otce
našeho Jana Zlatoústého, archiepiskopa caøihradského, svatých …
(jejich jest chrám tento a jejich památku dnes slavíme) a svatých
spravedlivých (bohorodièù) Jáchyma i Anny, i všech svatých, nech
smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý a lidumil.
Vìøící: Amen.
Vìøící u nás vìtšinou pøistupují pro poehnání a políbit svatý køí.
(V nìkterých krajích se zpívá mnoholetí biskupùm apod.)
Knìz se vrací do svatého oltáøe. Zavírají se svaté dveøe a zatahuje opona.
Knìz svléká posvátná roucha. Ètou se modlitby po svatém pøijímání.
Po tom øíká knìz (mùe øíkat almista):

Nyní propouštíš…
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Boská liturgie sv. Jana Zlatoústého

Òaæå: Íhíý tïóùaåøè: Òðèñ™0å. È# ïî §å íaøú:
Tïóñòè1òåëüíûé òðîïaðü,
ãëañú }:

ñòú òâîè1õú êîæå ñâ¸òëîñòü nãíS âîçñ³sâøè álãîäaòü,
âñåëeííóþ ïðîñâýòè2: íå ñðåáðîëþ1á³z ìjðîâè ñîêðHâèùà ñíèñêA, âûñîòY íaìú ñìèðåíîìyäð³z ïîêàçA. Íî òâîè1ìè ñëîâåñû2 íàêàçyz, Ÿ§å
¯waííå Çëàòîyñòå: ìîëè2 Ñë0âà ÕròA ÁGà, ñïàñòè1ñz äóøaìú íaøûìú.
Ñëaâà: Êîíäaêú,
ãëañú ¾7.

T íá7ñú ïð³sëú º3ñè2 á9eñòâåííóþ álãîäaòü, è3 òâîè1ìà ¢ñòíaìà âñ‰
¢÷è1øè ïîêëàísòèñz âú Òðböý º3äè1íîìó ÁGó, ¯waííå Çëàòîyñòå,
âñåálæeííå ïðïdáíå, äîñò0éíw õâaëèìú òS: º3ñè1 áî íàñòaâíèêú, êw
á9eñòâºííàz kâësz.
È# íhíý,
áGîð0äè÷åíú:

Ïðåäñòaòåëüñòâî õð³ñò³aíú íåïîñòhäíîå, õîäaòàéñòâî êî ÒâîðöY íåïðåë0æíîå, íå ïðeçðè ãð¸øíûõú ìîëeí³é ãëañû: íî ïðåäâàðè2, êw
áëàãaz, íà ï0ìîùü íañú â¸ðíw çîâyùèõú òè2: ¢ñêîðè2 íà ìîëè1òâó,
è3 ïîòùè1ñz íà ¢ìîëeí³å, ïðåäñòaòåëüñòâóþùè ïðè1ñíw Áödå, ÷òyùèõú
òS.
È#ëè2 ƒùå õ0ùåøè, ðöû2 è3 äíþ2 òðîïaðü.

ÃäCè, ïîìè1ëóé, â7i. ×åñòí¸éøóþ: Ñëaâà, è3 íhíý:
È# òâîðè1òú tïyñòú.
Ïîòðåáè1âøó æå ä³aêîíó ñ™†z ñî âñsêèìú nïàñeí³åìú, êw íè÷åìY t ¾ýëw2
äð0áíýéøèõú ïañòè êðóïè1öú, è3ëè2 œñòaòèñz, íàë³sâú âî ñ™yþ ÷aøó t â³íA è3
âîäû2, è3 ïîòðåáè1âú, è3 ñîïðsòàâú ãyáîþ âñþ2 ìîêðîòY. Òaæå ñëàãaåòú ñ™û6z
ñîñyäû âêyïý, è3 œáâzçaâú è4õú, ïîëàãaåòú íà náh÷íîìú ì¸ñòý, ãëàã0ëz:
Íhíý tïóùaåøè: è3 ïð0÷àz, êîæå è3 ñù7eííèêú. È# œìûâaåòú ðyêè íà
náh÷íîìú ì¸ñòý, è3 ïîêëîíè1âñz âêyïý ñî ñù7eííèêîìú, òâîðsòú tïyñòú, è3
álãîäàðsùå áGà œ âñ¸õú è3ñõ0äzòú.
Êîíeöú á9eñòâåííûz ë³òóðãjè ñ™aãw ¿waííà çëàòîyñòàãw.
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5

Svatého apoštola, prvomuèedníka a archidiákona Štìpána, svatých velikých muèedníkù: Dimitria, Jiøí, Theodora Tyrona, Theodora Stratelata, Václava, novomuèedníkù ruských i všech svatých
muèedníkù. — A svatých muèednic: Thekly, Barbory, Kyriaky, Fotinie, Mariny, Euthymie a Paraskevy, Kateøiny, Iriny, Ludmily i všech
svatých muèednic. — Svìtitele muèedníka Polykarpa ze Smyrny,
Kypriana Kartagenského i Gorazda Èeského a Moravsko-slezského
i všech svìtitelù muèedníkù. A všech vyznavaèù.
A vzav pátou èásteèku, klade ji zbonì pod ètvrtou.

6

Ctihodných a bohonosných otcù našich: Antonia Velikého, Euthymia, Sávy Posvìceného, Theodosia Kinoviarcha; Onufria,
Athanasia a Petra Athonských; Cyrila, uèitele slovanského; Antonije a Theodosije Peèerských; Nauma, Sávy, Angelára; Ivana Èeského,
Prokopa Sázavského. — Sergije Radonìského, Varlaama Chutynského; Jova Poèájevského a Serafíma Sarovského, Nikodéma a Paisia Svatohorcù i všech ctihodných otcù. — A ctihodných matek: Pelagie, Theodosie, Anastasie, Eupraxie, Fevronie, Theodulie, Eufrosinie, Marie Egyptské i všech svatých ctihodných matek.
A vzav šestou èásteèku, klade ji zbonì pod pátou.

7

Svatých a nezištných divotvùrcù: Kosmy a Damiana, Kýra
a Jana, Pantelejmona a Hermolaje i všech svatých nezištníkù.

A vzav sedmou èásteèku klade ji do øady vedle té první a ètvrté, zaèínaje
tím tøetí sloupec.

8

Svatých spravedlivých bohorodièù Jáchyma i Anny a svatého
(jméno) (jeho jest chrám) a svatého (jméno) (jeho je den), sv. kníete
Rostislava i všech svatých, na jejich pøímluvy navštiv nás, Boe.
A vzav osmou èásteèku, klade ji zbonì pod sedmou.

9

Svatého otce našeho Jana Zlatoústého, archiepiskopa caøihradského.

A vzav devátou èásteèku, klade ji zbonì pod osmou.
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Obsáhlejší vzpomínání svatých pøi proskomidii
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Nyní propouštíš… Trisagion a po Otèenáš
Závìreèný tropar a kondak sv. Janu Zlatoústému:

Knìz vezme tøetí prosforu, vyøízne z ní postupnì devìt èásteèek na památku
devatera øádù andìlských.
V øecké liturgii je zvykem pøi vykrajování první èásteèky vzpomínat
andìly:
„Ke cti a na památku blaených vùdcù andìlských Michaela a Gabriela
i všech nebeských beztìlesných mocností.“
Jana Køtitele vzpomínají Øekové a pøi vyjímání druhé èásteèky, a to jako
prvního ze svatých prorokù.
Zde je ponechán postup slovanské liturgie (vzpomenout na archandìly
mùe knìz napø. kdy ehná kopím tøetí prosforu pøed vyøezáváním
devatera èásteèek).

1

Ke cti a na památku dùstojného a slavného proroka, Pøedchùdce
a Køtitele Jana.

A vzav první èásteèku z této prosfory, klade ji po levé stranì Beránka
a èiní zaèátek prvního sloupce.

2

Svatých a slavných prorokù Mojíše i Árona, Eliáše a Elisea, Davida a Jesse, svatých tøí mládencù i Daniele proroka i všech svatých prorokù.
A vzav druhou èásteèku, klade ji zbonì pod první.

3

Svatých slavných a všechvalných apoštolù Petra a Pavla, Dvanácti a Sedmdesáti i ostatních svatých apoštolù a všech apoštolùm rovných.
A vzav tøetí èásteèku, klade ji pod druhou a ukonèuje tím první sloupec.

4

Svatých otcù našich svìtitelù: Basila Velikého, Øehoøe Theologa
a Jana Zlatoústého, Athanasia a Cyrila, Jana Milostivého Alexandrijského, Mikuláše Myrlikejského; Metodìje, uèitele Slovanù,
Gorazda a Klimenta. — Michala Kyjevského, Petra, Alexije, Jóny
a Filipa Moskevských; Nektária Pentapolského. — Jana Kronštadtského i Alexije Karpatského i všech svatých svìtitelù.
A vzav ètvrtou èásteèku klade ji do øady vedle té první, zaèínaje tím
druhý sloupec.

Blahoda z úst tvých, jako záø ohnì se zaskvìvší, osvítila celý svìt,
poklady nezištnosti jemu nalezla a výsost pokory nám ukázala;
avšak uèe nás slovy svými, otèe Jene Zlatoústý, pros Slovo, Krista
Boha, aby spasil duše naše. (8. hlas)
»Sláva …«
S nebes pøijal jsi blahoda Boskou a ústy svými uèíš všechny klanìti se v Trojici jedinému Bohu, Jene Zlatoústý, nejblaenìjší, ctihodný, dùstojnì chválíme tebe, nebo ty jsi vùdce, jen zjevuje vìci
Boské. (6. hlas)
»I nyní …« (Závìreèný bohorodièný kondak, 6. hlas)
Nezahanbitelná zastánkynì køesanù, jistá prostøednice u Stvoøitele, nepøeslechni prosebné hlasy høíšníkù, ale pøedejdi, dobrotivá, ku
pomoci nám, tebe vìrnì vzývajícím. Pospìš k pøímluvì, pros za nás
horlivì, nebo ty, Bohorodice, vdy ochraòuješ ty, kteøí uctívají tebe.
Mùe se zpívat i tropar dne.

Hospodi, pomiluj (dvanáctkrát). Tebe nad cherubíny ctìnìjší…
Sláva… I nyní… A malé propuštìní.
Diákon spotøebuje svaté Tajiny s velkou opatrností, aby ve svatém kalichu
nezùstal nebo nevypadl ven ani nejmenší drobeèek, vlévaje do nìj trochu
vína a pak vody, opatrnì jimi vyplachuje svatý kalich, poívaje vše. Poté
vytøe veškerou vlhkost ze svatého kalicha svatou houbou (a svatým
ubrouskem). Potom skládá všechny liturgické nádoby k sobì, pokrývá je
(èi zabaluje) a ukládá je na patøièné místo.
Øíká spolu s knìzem: Nyní propouštíš… A následující. Umývá si ruce
(i ústa) na obvyklém místì (stejnì jako knìz to èiní hned po svatém
pøijímání), klaní se spolu s knìzem a po propuštìní odcházejí, za všechno
vzdávajíce díky Bohu.
Konec Boské liturgie sv. Jana Zlatoústého.
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O drobení svatého Beránka

Tïyñòû
äíeâí³è âî âñþ2
ñåäìè1öó, ïî náh÷àþ
ñ™û6z âîñò0÷íûz öRêâå.
Âú íåä¸ëþ íà òðåíè:

Âîñêðåñhé è3ç8 ìeðòâûõú Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè
ïðå÷còûz ñâîåS Ì™ðå, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ïcëú: è3 ïðH÷àz,
êîæå âhøå ïè1ñàíî (è5æå âî ñ™hõú nòº1öú íaøèõú Ìåf0ä³à è3 Êmðjëëà,
¢÷è1òåëåé ñëîâeíñêèõú: ñ™aãw ðàâíîàï0ñòîëüíàãw âåëè1êàãw êí7çz
Ðàñòèñëaâà: è5æå âî ñ™hõú ñòròîòeðïöåâú êíz1çz Âz÷åñëaâà è3 êízãè1íè Ëþäìè1ëû: ïðïdáíûõú è3 áGîí0ñíûõú nòº1öú íaøèõú ¯waííà ÷eøñêàãw è3 Ïðîê0ï³z ñaçàâñêàãw: ñâzùåííîìy÷åíèêà Ãîðaçäà: ñ™è1òåëz
è3ñïîâ¸äíèêà ¥ëåxjà êàðïàòîðó1ññêàãw) è3 ïðH÷àz, êîæå âhøå ïè1ñàíî.
Âî ñ™¸é ë³òóðãjè tïyñòú ò0éæå, êîæå è3 íà òðåíè, ïðèãëàøaåòú æå
è3 ñ™aãî, º3ãw2 áûâaåòú ë³òóðãjà, Çëàòîyñòàãw, è3 Âàñjë³à âåëè1êàãw.
Âú íåä¸ëþ âe÷åðà, è3 âú ïîíåä¸ëüíèêú íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìlòâàìè ïðå÷còûz ñâîåS Ì™ðå,
ïðåäñòaòåëüñòâû ÷åñòíhõú íácíûõú ñè1ëú áåçïë0òíûõú: ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ïcëú, (è3 ñ™hõú õðaìà, è3 äíE:) è3 ñ™hõú ïðaâåäíûõú
áGîoö7ú ¯wàêjìà è3 ííû, è3 âñ¸õú ñ™hõú, ïîìè1ëóåòú è3 ñïàñeòú íañú,
êw álãú è3 ÷åëîâýêîëþ1áåöú.

Náleí se, abys vìdìl, ó knìzi, e pøi rozlamování svatého Beránka máš jej
dret obráceného tou èástí, kde je rozøíznut ve znamení køíe (pøi proskomidii
naøíznut se slovy: „Obìtuje se Beránek Boí…“), dolù ke svatému diskosu;
kdeto ránou po probodnutí kopím (uèinìnou pøi proskomidii se slovy: „Jeden
z vojákù kopím bok jeho probodl“) nahoru, aby Beránek byl v té poloze, jako
kdy byl døíve (pøi proskomidii) proboden. Èástici s písmeny »IS« poloíš na
vrchní stranu svatého diskosu, která je na východ; èástici s písmeny »CHS« pak
poloíš dolu, na stranu k západu; tu, je má písmena »NI«, kladeš na severní
stranu (vlevo) a tu s písmeny »KA« dáš (vpravo), na stranu polední (jiní), jak je
zde zobrazeno.
Èást s písmeny »IS« vezmeš a naplníš jí svatý kalich (tj. vloíš ji do kalicha).
Èást s písmeny »CHS« rozdrobíš pro pøijímání knìí a diákonù. Ty zbylé dvì
svaté èásti, na nich jsou písmena »NI« a »KA«, jsou pro pøijímající lid; rozdrob
je dle své úvahy na malièké èásteèky, aby jich bylo dosti. Z èásteèek pøesvaté Bohorodice nebo devíti øádù svatých èi jiných, je jsou na svatém diskose, nikdy
nikomu nedávej pøijímat – pouze z tìch dvou èástí ze svatého Beránka (»NI«
a »KA«) nech podáváš pøijímání.
A ještì vìz toto. Kdy øedíš svatou vodou Boskou Krev Vládce, nech ji vléváš uválivì, aby bylo dosti pro všechny, kteøí chtìjí pøijímat. To samé platí u
pøi nalévání vína a vody do kalicha (pøi proskomidii), kdy probodáváš svatého
Beránka; vlévej tolik, aby pak staèilo pro všechny. Pozdìji u nic nepøilévej, leè
jedinì pøi øedìní (horkou vodou) konaném po „Svaté svatým“. Takto podávej
všem pøijímání tìchto (svatých Darù).

Èástici »IS«

Èástice
»NI« a »KA«

Èástice
»CHS« je

vlo do kalicha

jsou pro
pøijímání
laikù
pro pøijímání
duchovenstva
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áëàãaz, íà ï0ìîùü íañú â¸ðíw çîâyùèõú òè2: ¢ñêîðè2 íà ìîëè1òâó,
è3 ïîòùè1ñz íà ¢ìîëeí³å, ïðåäñòaòåëüñòâóþùè ïðè1ñíw Áödå, ÷òyùèõú
òS.
È#ëè2 ƒùå õ0ùåøè, ðöû2 è3 äíþ2 òðîïaðü.

ÃäCè ïîìè1ëóé, â7i. ×åñòí¸éøóþ: Ñëaâà, è3 íhíý:
è3 òâîðè1òú tïyñòú.

Œ ðàçäðîáëeí³è ñ™aãw ƒãíöà.
Ïîäîáaåòú òåá¨ â¸äàòè, q ¿åðeå, êw ðàçäðîáësz ñ™hé ƒãíåöú, ïîëàãaé
÷†ñòè êðeñòíûìú çíaìåí³åìú ä0ëó êî ñ™0ìó äjñêîñó, çàêëaí³åìú æå ãîð¨
êîæå ïðeæäå º3ãäA çàêàëaøåñz.
¯È&Ñ, áw ïîëàãaé íà âhøíýé ñòðàí¨ ñ™aãw äjñêîñà, ±æå º4ñòü íà âîñò0öý: Õ&Ñ æå, t ä0ëó º4æå º4ñòü íà çaïàäý: ´ º4æå, Í², t ñ¸âåðíûz ñòðàíû2: ÊÀ
æå, ñú ïîëyäåííûz ñòðàíû2, êîæå çä¨ è3ç8wáðàçè1ñz.
¯È&Ñ, áw ÷añòü âçeìú, è3ñïîëísé ñ™yþ ÷aøó. Õ&Ñ æå, ÷añòü, ðàçäðîáësé
ñâzùeííèêwìú è3 ä³aêîíwìú. Òû6z æå äâ¨ ÷†ñòè ñ™û6z, º4æå Í², è3 º4æå,
ÊÀ, ïðè÷añòíèêwìú äà ðàçäðîáësåøè íà ÷†ñòè ì†ëûz, º3ëè1êw áyäåòú
äîâ0ëüíî ïî ðàçñìîòðeí³þ òâîåìY. ¥ t ÷añòè ïðåñ™û6z áödû, è3ëè2 äåâzòè1õú
÷èíHâú ñ™hõú, è3ëè2 è3íhõú º3ëè1êw âî ñ™¸ìú äjñêîñý ñyòü, íèêaêîæå êîãî2
äà ïðè÷àñòè1øè: ò0÷³þ t äâîþ2 ÷†ñò³þ, œñòaâøåþ ñ™aãw ƒãíöà, äà
ïðè÷àùaåøè.
Êú òîìyæå òåá¨ â¸äîìî áyäåòú è3 œ ñeìú, êw º3ãäA ðàñòâîðsåøè
ñ™hìú ¢êð0ïöåìú á9eñòâåííóþ êð0âü âL÷íþ, òîãäA äà âëèâaåøè ñú
ðàçñìîòðeí³åìú, º3ëè1êw áhòè äîâ0ëüíî âñBìú õîòsùûìú ïðè÷àñòè1òèñz.
Òaêîæäå è3 t â³íA è3 âîäû2, º3ãäA ïðîáîäaåøè ñ™hé ƒãíåöú, òîãäA äà âëèâaåøè òîëè1êw, º3ëè1êw áhòè äîâ0ëüíî âñBìú: ïîñëýäè1 æå íèêaêîæå ÷òî2 äà
âëèâaåøè, íî ò0÷³þ t ðàñòâîðeí³z º3äè1íîþ, º4æå íà Ñ™†z ñ™û6ìú, è3 òaêw
ïðè÷àùaé âñ¸õú t ñè1õú.
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Z a ko n è e n í l i t u r g i e ( p r o p u š t ì n í )
pro jednotlivé dny v týdnu
V nedìli:
Vstavší z mrtvých, Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky
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 otcù našich Cyrila a Metodìje, uèitelù slovanských, sv. Rostislava, kníete moravského, sv. kníat
a muèedníkù Václava a Ludmily, ctihodných a bohonosných otcù našich
Ivana Èeského a Prokopa Sázavského, svìtitele muèedníka Gorazda Èeského a Moravsko-slezského, svìtitele vyznavaèe Alexije Karpatského)
a svatých spravedlivých (bohorodièù) Jáchyma i Anny, i všech svatých,
nech smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý a lidumil.

V pondìlí:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, úctyhodných nebeských mocností beztìlesných, svatých slavných a všechvalných apoštolù… (Dále jako v nedìli.)

V úterý:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatého slavného
proroka, Pøedchùdce a Køtitele Jana, svatých slavných a všechvalných
apoštolù… (Dále jako v nedìli.)

Ve støedu:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, mocí uctívaného
a oivujícího Køíe, na pøímluvy svatých slavných a všechvalných apoštolù… (Dále jako v nedìli.)

Ve ètvrtek:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých slavných
a všechvalných apoštolù, svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa Myr
Likejských, divotvùrce… (Dále jako v nedìli.)
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Modlitby po svatém pøijímání

Âú ïîíåä¸ëüíèêú âe÷åðà, è3 âî âò0ðíèêú íà òðåíè:

slzy pokání a vyznání, abych opìvoval a chválil tebe po všechny dny
ivota svého, nebo blahoslovená a velebená jsi na vìky. Amen.

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå,
÷åñòíaãw ñëaâíàãw ïðîð0êà, ïðåäòe÷è è3 êðåñòè1òåëz ¯waííà, ñ™hõú
ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú: è3 ïðH÷àz.
Âî âò0ðíèêú âe÷åðà, è3 âú ñðeäó íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå,
ñè1ëîþ ÷åñòíaãw è3 æèâîòâîðsùàãw êròA, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú: è3 ïðH÷àz.
Âú ñðeäó âe÷åðà, è3 âú ÷åòâåðò0êú íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå,
ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú, è4æå âî ñâzòhõú nö7A íaøåãw Í³êîëaà ´ðõ³åïjñêîïà, ìmðëmêjéñêàãw ÷óäîòâ0ðöà: è3 ïðH÷àz.
Âú ÷åòâåðò0êú âe÷åðà, è3 âú ïzò0êú íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå,
ñè1ëîþ ÷åñòíaãw è3 æèâîòâîðsùàãw êròA, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú: è3 ïðH÷àz.
Âú ïzò0êú âe÷åðà, è3 âú ñóááHòó íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå,
ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú, ñ™hõú ñëaâíûõú è3
äîáðîïîá¸äíûõú ìy÷åíèêwâú, ïðïdáíûõú è3 áGîí0ñíûõú nö7ú íaøèõú, [è3 ñ™aãw õðaìà è3 äíE,] ñ™hõú ïðaâåäíûõú áGîoö7ú ¯wàêjìà è3
ííû, è3 âñ¸õú ñ™hõú, ïîìè1ëóåòú è3 ñïàñeòú íañú: è3 ïðH÷àz.
¥ âî âñþ2 ñåäìè1öó íà ñ™¸é ë³òóðãjè áûâaþòú tïyñòû, êîæå ïðåäïèñañz, íà
âå÷eðíè è3 íà òðåíè ïî äíeõú: ò0÷³þ ïðèëàãaåòñz è3 ñ™aãw è4ìz, º3ãHæå º4ñòü
ë³òóðãjà, ñè1öå: È$æå âî ñ™hõú nö7A íaøåãw ¯waííà, ´ðõ³åïcêïà Êwíñòàíòjíz ãðaäà, çëàòîyñòàãw.
Â¸äîìî áyäè è3 œ ñeìú: êw è3ä¸æå º4ñòü õðaìú Ñï7ñà ÕròA, ðæcòâî2, è3ëè2
áGîzâëeí³å, è3ëè2 âîçíåñeí³å, è3 ïðH÷àz, âú ñåäìè1÷íîìú tïyñòý íå âîçãëàøaþòñz íèêîãäA ïðaçäíè÷íûz tïyñòû, ò0÷³þ âîçãëàøaåòñz ïðaçäíè÷íûé
tïyñòú âú äeíü ïðaçäíèêà, è3 äî täaí³z: ´ âî âeñü ã0äú ò0êìw, Õrò0ñú
è4ñòèííûé ÁGú íaøú: è3 ïðH÷àz ïî äíþ2.
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Zakonèení dìkovných modliteb po úèasti na svaté eucharistii

Nyní propouštíš, Pane, sluebníka svého, podle slova svého v pokoji.
Nebo vidìly oèi mé spasení tvé, které jsi pøipravil pøed oblièejem
všech lidí: svìtlo ke zjevení pohanùm, a slávu lidu svého israelského.
Následuje: »Trojsvatá píseò« a po »Otèe náš«
Závìreèný tropar a kondak sv. Janu Zlatoústému:

Blahoda z úst tvých, jako záø ohnì se zaskvìvší, osvítila celý svìt,
poklady nezištnosti jemu nalezla a výsost pokory nám ukázala;
avšak uèe nás slovy svými, otèe Jene Zlatoústý, pros Slovo, Krista
Boha, aby spasil duše naše. (Hlas 8.)
»Sláva …«
S nebes pøijal jsi blahoda Boskou a ústy svými uèíš všechny klanìti se v Trojici jedinému Bohu, Jene Zlatoústý, nejblaenìjší, ctihodný, dùstojnì chválíme tebe, nebo ty jsi vùdce, jen zjevuje vìci
Boské. (Hlas 6.)
»I nyní …« (Závìreèný bohorodièný kondak, 6. hlas)
Nezahanbitelná zastánkynì køesanù, jistá prostøednice u Stvoøitele, nepøeslechni prosebné hlasy høíšníkù, ale pøedejdi, dobrotivá, ku
pomoci nám, tebe vìrnì vzývajícím. Pospìš k pøímluvì, pros za nás
horlivì, nebo ty, Bohorodice, vdy ochraòuješ ty, kteøí uctívají tebe.
Chceš-li, zapìj i tropar toho dne. Následuje ukonèení:

»Hospodi, pomiluj.« (Dvanáctkrát)
Knìz: Pøesvatá Bohorodice, spasi nás!

»Tebe nad cherubíny ctìnìjší …« (2. hlas)
Knìz: Sláva tobì, Kriste Boe, nadìje naše, sláva tobì!

»Sláva … I nyní …« »Hospodi, pomiluj« (tøikrát). Poehnej!
Knìz pronáší malé propuštìní.
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Zakonèení liturgie (propuštìní)

Ìlòâà è3íaz, êî ïðåñ™¸é Áödý:

V pátek:

Ïðåñ™az ÂL÷öå Áödå, ñâ¸òå ïîìðà÷eííûz ìîåS äóøè2, íàäeæäî,
ïîêð0âå, ïðèá¸æèùå, ¢òýøeí³å, ðaäîâàí³å ìîE: áëàãîäàðþ1 òz, êw
ñïîä0áèëà ìS º3ñè2 íåäîñò0éíàãî, ïðè÷añòíèêà áhòè ïðå÷è1ñòàãw
ò¸ëà, è3 ÷còíhz êð0âå Ñí7à òâîåãw2. Íî ð0æäøàz è4ñòèííûé ñâ¸òú,
ïðîñâýòè2 ìî‰ ìíûz Ÿ÷è ñeðäöà: æå è3ñò0÷íèêú áåçñìeðò³z
ð0æäøàz, œæèâîòâîðè1 ìz ¢ìåðùâëeííàãî ãðýõ0ìú: æå ìëcòèâàãw ÁGà ëþáîáëàãîóòð0áíàz Ì™è, ïîìè1ëóé ìS, è3 äaæäü ìè2
¢ìèëeí³å, è3 ñîêðóøeí³å âú ñeðäöý ìîeìú, è3 ñìèðeí³å âú ìhñëåõú
ìîè1õú, è3 âîççâaí³å âú ïëýíeí³èõú ïîìûøëeí³é ìîè1õú, è3 ñïîä0áè
ìS äî ïîñë¸äízãw è3çäûõaí³z íåwñóæäeííw ïð³èìaòè ïðå÷còûõú
ò†èíú œñâzùeí³å âî è3ñöýëeí³å äóøè1 æå è3 ò¸ëà: è3 ïîäaæäü ìè2
ñëeçû ïîêàsí³z è3 è3ñïîâ¸äàí³z, âî º4æå ï¸òè è3 ñëaâèòè òS âî âñ‰
äíè6 æèâîòA ìîåãw2, êw álãîñëîâeííà è3 ïðåïðîñëaâëåííà º3ñè2 âî
â¸êè. ¥ìè1íü.

Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, mocí uctívaného
a oivujícího Køíe, na pøímluvy svatých slavných a všechvalných apoštolù… (Dále jako v nedìli.)

Êîíeöú ìîëè1òâ ïî ñ™¸ìú ïðè÷àùeí³è.

Íhíý tïóùaåøè: Òðèñ™0å. È# ïî §å íaøú:
Tïóñòè1òåëüíûé òðîïaðü, ãëañú }:

ñòú òâîè1õú êîæå ñâ¸òëîñòü nãíS âîçñ³sâøè álãîäaòü,
âñåëeííóþ ïðîñâýòè2: íå ñðåáðîëþ1á³z ìjðîâè ñîêðHâèùà ñíèñêA, âûñîòY íaìú ñìèðåíîìyäð³z ïîêàçA. Íî òâîè1ìè ñëîâåñû2 íàêàçyz, Ÿ§å
¯waííå Çëàòîyñòå: ìîëè2 ñë0âà ÕròA ÁGà, ñïàñòè1ñz äóøaìú íaøûìú.
Ñëaâà: Êîíäaêú, ãëañú ¾7.

T íá7ñú ïð³sëú º3ñè2 á9eñòâåííóþ álãîäaòü, è3 òâîè1ìà ¢ñòíaìà âñ‰
¢÷è1øè ïîêëàísòèñz âú Òðböý º3äè1íîìó ÁGó, ¯waííå Çëàòîyñòå,
âñåálæeííå ïðïdáíå, äîñò0éíw õâaëèìú òS: º3ñè1 áî íàñòaâíèêú, êw
á9eñòâºííàz kâësz.
È# íhíý, áGîð0äè÷åíú:

Ïðåäñòaòåëüñòâî õð³ñò³aíú íåïîñòhäíîå, õîäaòàéñòâî êî òâîðöY
íåïðåë0æíîå, íå ïðeçðè ãð¸øíûõú ìîëeí³é ãëañû: íî ïðåäâàðè2, êw
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V sobotu:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých slavných
a všechvalných apoštolù, svatých vítìzoslavných muèedníkù, ctihodných
a bohonosných otcù našich… (Dále jako v nedìli.)
V prùbìhu celého týdne se pouívá na svaté liturgii stejné propuštìní,
jako je pøedepsáno na ten den pro veèerní a jitøní bohoslubu, avšak s tím
rozdílem, e pøi liturgii se do propuštìní vkládá jméno svatého otce, jeho
liturgie se právì konala: „svatého otce našeho Jana Zlatoústého,
archiepiskopa mìsta Konstantinova“ (resp. „arcibiskupa
konstantinopolského“ èi „caøihradského“).
Známo budi: v chrámech zasvìcených Kristu Spasiteli (napø. Narození
Pánì, Zjevení Pánì, Nanebevstoupení apod.) – pøi propuštìní v obyèejném
týdnu nepouívají se sváteèní propuštìní. Pouze v den svátku a v
následujících dnech a do opuštìní svátku se mohou pronášet propuštìní
náleející k danému svátku. V prùbìhu roku se øíká jenom: (Vstavší
z mrtvých) Kristus, pravý Bùh náš… (A dále podle dne v týdnu a dne
v roce.)

Modlitby po svatém pøijímání
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posvìcení, Dárce všeho dobra, a tobì chválu vzdáváme, s Otcem
i Svatým Duchem, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen. (Od sv.
Basila Velikého)

S

Tïyñòû âL÷íèõú
ïðaçäíèêîâú ãëàã0ëåì³è
âú âå÷eðíþ, âî òðåíþ,
è3 âú ë³òóðãjþ ïî ÷è1íó
(ïðèëîæeíèå: âõ0äíîå).
Íà Ðæcòâî2 Õrò0âî:

(Âõ0äíîå: È#çú ÷ðeâà ïðeæäå äåííè1öû ðîäè1õú òS, êësòñz ÃäCü è3 íå
ðàñêaåòñz: òû2 ¿åðeé âî â¸êú ïî ÷è1íó Ìåëõ³ñåäeêîâó.)
È$æå âú âåðòeïý ðîäèâhéñz, è3 âú ñëåõú âîçëåãjé, íaøåãw ðaäè
ñïàñeí³z, Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
Íà ÁGîzâëeí³å:

(Âõ0äíîå: Álãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz ÃäCíå, álãîñëîâè1õîìú âû2 è3çú
ä0ìó ÃäCíz, ÁGú ÃäCü è3 kâè1ñz íaìú.)
È$æå âî ¯oðäaíý êðåñòè1òèñz è3çâ0ëèâûé t ¯waííà, íaøåãw ðaäè
ñïàñeí³z, Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
Íà Ñð¸òåí³å:

(Âõ0äíîå: ÑêàçA ÃäCü ñïàñeí³å ñâîE, ïðåäú kçhêè têðû2 ïðaâäó ñâîþ2.)
È$æå âî œá8sò³èõú ïðâdíàãw ÑmìåHíà íîñè1òèñz è3çâ0ëèâûé, íaøåãw
ðaäè ñïàñeí³z, Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
Âú íåä¸ëþ Öâýòíyþ:

(Âõ0äíîå: Álãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz ÃäCíå, álãîñëîâè1õîìú âû2 è3ç8
ä0ìó ÃäCíz, ÁGú ÃäCü, è3 kâè1ñz íaìú.)

tvoøiteli mùj, jen jsi dobrovolnì dal mnì za pokrm Tìlo své, ty jsi
oheò pálící nehodné; neseehni mne, pronikni spíše v údy mé, vstup
do všech èástí mé bytosti, do útrob i v srdce mé. Spal trní všech prohøešení mých; oèis duši, posvì myšlení; upevni vnitøní síly mé spolu s kostmi; osvì patero smyslù; pøipevni mne celého k bázni pøed
tebou. Stále chraò, støez a zachovej mne od veškerého díla a slova
dušehubného. Oèis, omyj a ozdob mne; polepši mne, daruj mi poznání a osvì mne. Uèiò mne sídlem jediného Ducha svého, a nikoliv
ji sídlem høíchu. Jeliko stal jsem se pøíbytkem tvým, kdy vstoupilo do mne svaté Pøijímání, nech prchá ode mne jako pøed ohnìm
kadé øádìní zla, kadá vášeò. Za pøímluvce své si pøed tebou, Milosrdným, volám všechny svaté, náèelníky øádù beztìlesných, Pøedchùdce tvého, moudré apoštoly a s nimi i neposkvrnìnou, èistou
Matku tvou, jich prosby pøijmi, Kriste mùj, a synem svìtla uèiò
sluebníka tvého. Nebo tys jediný dobrý, posvìcení a svìtlo duší našich, a tobì jako Bohu a Vládci, jak se náleí, slávu kadodennì
všichni vzdáváme. Amen. (Od sv. Metafrasta)

Tìlo tvé svaté, Pane Jeíši Kriste, Boe náš, budi mnì k ivotu vìè-

nému a drahocenná Krev tvá na odpuštìní høíchù; budi mnì tedy
svatá veèeøe tato k radosti, zdraví a veselí. Ve strašný pak a druhý
pøíchod svùj, Pane, dej mnì høíšnému státi po pravici slávy tvé, na
pøímluvy pøeèisté Matky tvé i všech svatých. Amen

Pøesvatá Vládkynì, Bohorodice, svìtlo zatemnìlé duše mé, nadìje,

záštito, útoèištì, útìcho, radosti moje – dìkuji ti, e jsi mne nehodného uznala hodným státi se úèastným pøeèistého Tìla a drahocenné
Krve Syna tvého. A tak ty, porodivší Svìtlo pravé, osvì duchovní oèi
srdce mého; porodivší pramen nesmrtelnosti, oivi mne, umrtveného høíchem; a jsouc milostivého Boha láskyplná milosrdná Matka,
smiluj se nade mnou a vlo dojetí a zkroušenost do srdce mého, daruj
pokoru uvaování mému a osvobození zajatým myšlenkám mým;
i uèiò mne hodným do posledního vzdechu mého neodsouzenì pøijímat posvìcení pøeèistých Tajin k uzdravení duše i tìla. A dej mi
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æèâîòâîðsùèõú òâîè1õú òaèíñòâú. Ìîëþ2 áw òS, álæå è3 ÷lâýêîëþ1á÷å, ñîõðàíè1 ìz ïîä8 êð0âîìú òâîè1ìú, è3 âú ñ¸íè êðèëY òâîeþ, è3
äaðóé ìè2 ÷è1ñòîþ ñ0âýñò³þ äaæå äî ïîñë¸äízãw ìîåãw2 è3çäûõaí³z,
äîñò0éíw ïðè÷àùaòèñz ñ™híü òâîè1õú, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú, è3
âú æè1çíü â¸÷íóþ. Òh áî º3ñè2 õë¸áú æèâ0òíûé, è3ñò0÷íèêú ñ™híè,
ïîäaòåëü álãè1õú, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú, ñî Nö7eìú, è3 Ñ™hìú
Äõ7îìú, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú, ´ìè1íü.
Ìåòàôðañòà ïî ñò³õHìú, G:

Äaâûé ïè1ùó ìí¨ ïë0òü òâîþ2 â0ëåþ, ãíü ñhé, è3 œïàëszé íåäî-

ñòHéíûz, Äà íå œïàëè1øè ìåíE, ñîä¸òåëþ ì0é. Ïa÷å æå ïðîéäè2 âî
äû ìî‰, Âî âñ‰ ñîñòaâû, âî ¢òð0áó, âú ñeðäöå: Ïîïàëè2 òeðí³å
âñ¸õú ìîè1õú ïðåãðýøeí³é. Äyøó œ÷è1ñòè, œñâzòè2 ïîìûøëº1í³z.
Ñîñòaâû ¢òâåðäè2 ñú êîñòüìè2 âêyïý. ×yâñòâú ïðîñâýòè2 ïðîñòyþ
ïzòåðè1öó. Âñåãî2 ìS ñïðèãâîçäè2 ñòðaõó òâîåìY. Ïðè1ñíw ïîêðhé,
ñîáëþäè1 æå è3 ñîõðàíè1 ìz T âñsêàãw ä¸ëà è3 ñë0âà äóøåòë¸ííàãw.
Œ÷è1ñòè, è3 œìhé, è3 ¢êðàñè1 ìz: ¡äîáðè2, âðàçóìè2, è3 ïðîñâýòè1
ìz. Ïîêàæè1 ìz òâîE ñåëeí³å º3äè1íàãw Äõ7à, È# íå êòîìY ñåëeí³å ãðýõA.
Äà êw òâîåãw2 ä0ìó, âõ0äîìú ïðè÷àùeí³z, êw nãíS ìåíE
áýæè1òú âñsêú ¾ëîä¸é, âñsêà ñòðañòü. Ìîëè1òâåííèêè òåá¨ ïðèíîøY âñ‰ ñ™û6z, ×èíîíà÷†ë³z æå áåçïë0òíûõú, Ïðåäòe÷ó òâîåãî2,
ïðåì{äðûz ´ïcëû, Êú ñè6ìú æå òâîþ2 íåñêâeðíóþ, ÷è1ñòóþ Ì™ðü: È$õæå
ìîëüáû6 álãîóòð0áíå, ïð³èìè2 ÕròE ì0é, È# ñhíîìú ñâ¸òà ñîä¸ëàé
òâîåãî2 ñëóæè1òåëz. Òh áî º3ñè2 œñâzùeí³å, è3 º3äè1íûé Íaøèõú álæå
äyøú è3 ñâ¸òëîñòü: È# òåá¨ ëýïîïîä0áíw. êw ÁGó è3 ÂLöý, ñëaâó
âñè2 âîçñûëaåìú íà âñsêú äeíü.
Ìlòâà è3íaz:

Ò¸ëî òâîE ñ™0å, ÃäCè ¯}ñå ÕròE Á9å íaøú, äà áyäåòú ìè2 âú æèâ0òú
â¸÷íûé, è3 êð0âü òâîS ÷còíaz âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú. Áyäè æå ìè2
álãîäàðeí³å ñ³E âú ðaäîñòü, çäðaâ³å è3 âåñeë³å: âú ñòðaøíîå æå è3 âòîð0å
ïðèøeñòâ³å òâîE ñïîä0áè ìS ãð¸øíàãî ñòaòè œäåñíyþ ñëaâû
òâîåS, ìlòâàìè ïðå÷è1ñòûz òâîåS ì™ðå, è3 âñ¸õú ñ™hõú.

Zakonèení liturgie (propuštìní) na svátky Pánì
Pøipojeny jsou i verše, které o nìkterých svátcích na malém vchodu øíká knìz èi
diákon ihned po „Velemoudrost, povznesme se!“

Na Narození Pánì:
(Verš na malém vchodu: Z lùna pøed jitøenkou zrodil jsem tebe, pøisáhl Hospodin a nebude toho eleti; ty jsi knìz navìky podle øádu Melchisedechova!)
Jen pro naše spasení v jeskyni se narodil a v jesle se poloil, Kristus, pravý
Bùh náš… (Dále jako v nedìli.)

Na Zjevení Pánì:
(Verš na malém vchodu: Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì; ehnáme
vám z domu Hospodinova. Bùh jest Hospodin a zjevil se nám!)
Jen pro naše spasení v Jordánì od Jana køtíti se ráèil, Kristus, pravý Bùh
náš… (Dále jako v nedìli.)

Na Obìtování Pánì (Setkání Pánì se Simeonem):
(Verš na malém vchodu: Zvìstoval Hospodin spasení své, pøed pohany odkryl
spravedlnost svou.)
Jen pro naše spasení na loktech spravedlivého Simeona nositi se ráèil,
Kristus, pravý Bùh náš… (Dále jako v nedìli.)

Na nedìli Kvìtnou:
(Verš na malém vchodu: Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì. ehnáme
vám z domu Hospodinova. Bùh jest Hospodin a zjevil se nám!)
Jen pro naše spasení na oslátko se posaditi ráèil, Kristus, pravý Bùh
náš… (Dále jako v nedìli.)

V nedìli Paschy a po celý Svatý svìtlý týden:
(Verš na malém vchodu: Ve chrámech dobroøeète Bohu, Hospodinu, kdo pocházíte z vyvoleného lidu jeho!)
Vstavší z mrtvých, Kristus, jen smrtí smrt pøekonal a jsoucím ve hrobech
ivot daroval, pravý Bùh náš… (Dále jako v nedìli.)

Ve svátek Nanebevstoupení Pánì:
(Verš na malém vchodu: Vznesl se Bùh s jásotem, Hospodin za zvuku rohu.)
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È$æå íà æðåásòè Ÿñëè ñ¸ñòè è3çâ0ëèâûé, íaøåãw ðaäè ñïàñeí³z,
Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
Âú íåä¸ëþ Ïañõè, è3 âî âñþ2 ñâ¸òëóþ ñåäìè1öó:

(Âõ0äíîå: Âú öeðêâàõú áëàãîñëîâè1òå ÁGà, ÃäCà t è3ñòH÷íèêú
¯çðaèëåâûõú.)
Õrò0ñú âîñêðåñhé è3ç8 ìeðòâûõú, ñìeðò³þ ñìeðòü ïîïðaâûé, è3 ñyùûìú âî ãðîá¸õú æèâ0òú äàðîâaâûé, è4ñòèííûé ÁGú íaøú:
Íà Âîçíåñeí³å:

(Âõ0äíîå: Âçhäå ÁGú âú âîñêëèêíîâeí³è, ÃäCü âî ãëañý òðyáíý.)
È$æå âî ñëaâý âîçíåñhéñz t íañú íà íeáî, è3 œäåñíyþ ñýähé ÁGà
è3 Nö7A, Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
Âú íåä¸ëþ Ïzòäåñsòíóþ:

(Âõ0äíîå: Âîçíåñè1ñz ÃäCè ñè1ëîþ òâîeþ, âîñïîeìú è3 ïîeìú ñè6ëû òâî‰.)
È$æå âú âèä¸í³è Ÿãíåííûõú šçû6êú ñú íá7ñE íèçïîñëaâûé ïðåñ™aãî
Äõ7à, íà ñ™û6z ñâî‰ ¢÷åíèêè2 è3 ´ïcëû, Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïðH÷àz.
Íà Ïðåwáðàæeí³å:

(Âõ0äíîå: ÃäCè, ïîñëè2 ñâ¸òú òâ0é, è3 è4ñòèíó òâîþ2, òa ìz íàñòaâèñòà,
è3 ââåä0ñòà ìS âú ã0ðó ñ™yþ òâîþ2.)
È$æå íà ãîð¨ fàâHðñòýé ïðåwáðàçè1âûéñz âî ñëaâý, ïðåä8 ñ™hìè
ñâîè1ìè ¢÷åíèêè2 è3 ´ïcëû, Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
Âñåìjðíîå Âîçäâè1æåí³å ÷åñòíaãw è3 æèâîòâîðsùàãw ÊròA:

(Âõ0äíîå: Âîçíîñè1òå ÃäCà ÁGà íaøåãî, è3 ïîêëàíséòåñz ïîäí0æ³þ íHãó
º3ãw2, êw ñâsòî º4ñòü.)
Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå,
ñè1ëîþ ÷åñòíaãw è3 æèâîòâîðsùàãw êròA, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú: è3 ïðH÷àz.

M o d l i t by p o
s v a t é m p ø ij í m á n í
Poté, co jsi obdrel úèast na ivotodárných
a tajemných Darech, zapìj ihned s velkými
díky a z duše své vroucnì rci Bohu:

(Knìz: Blahosloven Bùh náš…)
Sláva tobì, Boe. Sláva tobì, Boe. Sláva tobì, Boe.

Dìkuji tobì, Pane Boe mùj, e jsi neodmítl mne høíšného, ale

uznal jsi mne za hodna býti úèastníkem Svátostí tvých. Dìkuji tobì,
e jsi mnì nehodnému dal pøijmouti pøeèisté tvé nebeské Dary.
Avšak, lidumilný Vládce, jen jsi pro nás zemøel a pak z mrtvých
vstal a nám strašné tyto a oivující Tajiny daroval k prospívání a posvìcení duším i tìlùm našim, dej, aby ony byly i mnì k uzdravení
duševnímu i tìlesnému, k odpuzení všeho zlého, k osvícení oèí srdce
mého, k pokoji duševních sil mých, k víøe nezahanbitelné, k lásce nelicomìrné, k naplnìní moudrostí, k zachovávání pøikázání tvých,
k úèinkování Boské tvé blahodati a k získání království tvého;
abych Tajinami tìmito jsa v posvìcení zachován, stále byl pamìtliv
tvé blahodati a neil sobì, ale tobì, Vládci našemu a Dobrodinci,
a tak abych ivot tento dokonal v nadìji ivota vìèného a dosáhl vìèného pokoje tam, kde hlas slavících zní bez pøestání a cítí nekoneèné
štìstí ti, kdo zøí nevypravitelnou krásu tváøe tvé. Nebo tys pravá
touha a nevýslovná radost milujících tebe, Kriste Boe náš, a tebe
opìvá veškeré stvoøení na vìky. Amen.

Vládce, Kriste Boe, Králi vìkùv a Uèiniteli všeho, dìkuji ti za

všechno, co jsi mnì poskytl dobrého, i za úèast na pøeèistých tvých
a oivujících Tajinách. Prosím tebe, Blahý a Lidumile, zachovej mne
pod záštitou svou a zastiò køídly svými, a dej mnì a do posledního
dechu mého s èistým svìdomím hodnì pøijímati Svátosti tvé na odpuštìní høíchù a k ivotu vìènému. Nebo ty jsi Chléb ivý, pramen
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Zakonèení liturgie (propuštìní) na svátky Pánì

Å#ãäA ïîëy÷èøè ä0áðàãw ïðè÷àùeí³z
æèâîòâîðsùèõú òaèíñòâåííûõú äàðîâaí³é,
âîñï0é ƒá³å, álãîäàðè2 âåëüìè2, è3 ñ³‰ òeïëý
t äóøè2 ÁGó ãëàã0ëè:
(¯åðeé: Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú...)

Jen se slávou od nás na nebesa vystoupil a po pravici Boha Otce sedí, Kristus, pravý Bùh náš… (Dále jako v nedìli.)

O svátcích Svatodušních:
(Verš na malém vchodu: Povstaò, Hospodine, ve své moci. Budeme zpìvem
oslavovat sílu tvou!)
Jen ve zpùsobu ohnivých jazykù s nebe seslal pøesvatého Ducha na svaté
své uèedníky a apoštoly, Kristus, pravý Bùh náš… (Dále jako v nedìli.)

Na Promìnìní Pánì:

Ñëaâà òåá¨, Á9å. Ñëaâà òåá¨, Á9å. Ñëaâà òåá¨, Á9å.
Òaæå álãîäaðñòâåííóþ ñ³þ2 ìlòâó:

Álãîäàðþ1 òz ÃäCè Á9å ì0é, êw íå tðè1íóëú ìS º3ñè2 ãð¸øíàãw, íî

Ÿáùíèêà ìS áhòè ñ™híü òâîè1õú ñïîä0áèëú º3ñè2. Álãîäàðþ1 òz,
êw ìåíE íåäîñò0éíàãî ïðè÷àñòè1òèñz ïðå÷è1ñòûõú òâîè1õú è3 íácíûõú
äàðHâú ñïîä0áèëú º3ñè2. Íî, ÂLêî ÷lâýêîëþ1á÷å, íañú ðaäè ¢ìeðûé æå
è3 âîñêðåñhé, è3 äàðîâaâûé íaìú ñòð†øíàz ñ³‰ è3 æèâîòâîð‰ùàz
ò†èíñòâà, âî áëàãîäýsí³å è3 œñâzùeí³å äyøú è3 òýëeñú íaøèõú:
äaæäü áhòè ñè6ìú è3 ìí¨ âî è3ñöýëeí³å äóøè1 æå è3 ò¸ëà, âî tãíaí³å
âñsêàãw ñîïðîòè1âíàãw, âú ïðîñâýùeí³å Ÿ÷³þ ñeðäöà ìîåãw2, âú
ìè1ðú äóøeâíûõú ìîè1õú ñè1ëú, âú â¸ðó íåïîñòhäíó, âú ëþá0âü
íåëèöåì¸ðíó, âî è3ñïîëíeí³å ïðåìyäðîñòè, âú ñîáëþäeí³å çaïîâýäåé
òâîè1õú, âú ïðèëîæeí³å á9eñòâåííûz òâîåS álãîäaòè, è3 òâîåãw2
öròâ³z ïðèñâîeí³å: äà âî ñ™híè òâîeé ò¸ìè ñîõðàísåìü, òâîþ2
álãîäaòü ïîìèíaþ âñåãäA è3 íå êòîìY ñåá¨ æèâY, íî òåá¨ íaøåìó
ÂLöý è3 álãîä¸òåëþ. è3 òaêw ñåãw2 æèò³S è3çøeäú œ íàäeæäè
æèâîòA â¸÷íàãw, âú ïðèñíîñyùíûé äîñòè1ãíó ïîê0é, è3ä¸æå ïðaçäíóþùèõú ãëañú íåïðåñòaííûé, è3 áåçêîíe÷íàz ñëaäîñòü çðsùèõú
òâîåãw2 ëèöA äîáð0òó íåèçðå÷eííóþ. Òh áî º3ñè2 è4ñòèííîå æåëaí³å, è3
íåèçðå÷eííîå âåñeë³å ëþ1ázùèõú òS, ÕròE Á9å íaøú, è3 òS ïîeòú âñS
òâaðü âî â¸êè.
Âåëè1êàãw Âàñjë³à, â7:

ÂLêî ÕròE Á9å, öRþ2 âýêHâú, è3 ñîä¸òåëþ âñ¸õú, áëàãîäàðþ1 òz œ

âñ¸õú, ±æå ìè2 º3ñè2 ïîäaëú, álãè1õú, è3 œ ïðè÷àùeí³è ïðå÷còûõú è3
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(Verš na malém vchodu: Hospodine, sešli svìtlo své a pravdu svou, abych byl
pouèen jimi a uveden na svatou horu tvou!)
Jen na hoøe Tábor pøed svatými svými uèedníky i apoštoly slavnì se promìniti ráèil, Kristus, pravý Bùh náš… (Dále jako v nedìli.)

Zakonèení svaté liturgie na svátky pøesv. Bohorodice:
(V nedìli: Vstavší z mrtvých) Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté
Matky své, svatého otce našeho Jana Zlatoústého, archiepiskopa mìsta
Konstantinova i všech svatých, nech smiluje se nad námi a spasí nás jako
blahý a lidumil.

Dodatek – svátek Povýšení svatého Køíe:
(Verš na malém vchodu: Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, a koøte se u podnoí jeho, nebo svaté jest!)
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, mocí uctívaného
a oivujícího Køíe, na pøímluvy svatých slavných a všechvalných apoštolù… (Dále jako v nedìli.)

Po z n á m k a :
Sváteèní propuštìní se pouívá pouze v den svátku a ve dnech následujících a
do opuštìní svátku. Pokud mají nìkteré veèerní nebo jitøní bohosluby (napø.
ve dnech Velkého týdne) své zvláštní propuštìní, je uvedeno v øádu tìchto bohoslueb (viz v Triodu bohosluby Velkého týdne a veèer nedìle svatodušní).
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Ìlòâû íà âñsêóþ íeìîùü.

Modlitby vkládané do ektenie

Âðà÷Y äyøú è3 òåë¸ñú, ñî ¢ìèëeí³åì âú ñeðäöý ñîóêðóøeííîìú êú

Za uzdravení nemocných

òåá¸ ïðèïàäaåìú è ñòåíz1ùå âîï³eìú òè: èñöýëè2 áîë¸çíè, ¢âðà÷yé
ñòðañòè äóøú è3 òýëeñú ðàá0âú òâîè1õú [è3ëè äóøè1 è3 ò¸ëà ðàáà òâîåãw2]
(è4ì>êú): è3 ïðîñòè2 è5ìú [è3ëè º3ìY] êw áëàãîñeðäú âñS ïðåãðýøeí³z,
â0ëüíàz è3 íåâ0ëüíàz, è3 ñê0ðî âîçäâè1ãíè t näðà2 áîëeçíè, ì0ëèìú
òè ñz, ¢ñëhøè è3 ïîìè1ëóé.

Lékaøi duší a tìl, s pokorným a zkroušeným srdcem klaníme se
tobì a vzýváme tebe: Zhoj nemoci a uzdrav utrpení duše i tìla sluebníkù svých (sluebníka svého) (jmenuj) a odpus jim (mu) jako milosrdný veškerá provinìní úmyslná i neúmyslná, a pospìš pozdvihnout je (ho) s loe; modlíme se k tobì, vyslyš nás a smiluj se.

Íå õîòz1é ñìeðòè ãðeøíûõú, íî º4æå îáðàòè1òèñz è3 æèâhìú áhòè,

ïîùàäè2 è ïîìè1ëóé ðàá0âú òâîè1õú [è3ëè ðàáà2 òâîåãî2] (è4ì>êú): Ìè1ëîñòèâå,
çàïðåòè2 áîëeçíè, îñòaâè âñþ2 ñòðàñòü è3 âåñü íåäyãú, ¢òîëè2 çè1ìó è3
nãíü, è3 ïðîñòðè2 êðeïêóþ òâîþ2 ðyêó, è3 êîæå ¯àè1ðîâó äùeðü t näðà2
áîëeçíè âîçäâè1ãíè è3 çäðaâûõú [è3ëè çäðaâà] ïðåäñòaâè, ì0ëèìú òè
ñz, ¢ñëhøè è3 ïîìè1ëóé.

Milostivý Hospodine, jen nechceš smrti høíšníkù, ale chceš, aby
se obrátili a ivi byli, smiluj se nad sluebníky svými (sluebníkem
svým). Odeeò utrpení, zastav všechna muka a vyléè jakoukoliv
nemoc; uhas horeèku a utiš zimnici. Vztáhni mocnou svoji pravici
a jako tenkrát dceru Jairovu, pozdvihni je (ho) s loe zdravé(-ho).
Modlíme se k tobì, vyslyš nás a smiluj se.

Íà âñz1êîå ïðîøeíèå.

Všeobecné prosby

Å#ùå2 ì0ëèìñz òåá¸, Ã0ñïîäó Á0ãó íaøåìó, º4æå ¢ñëhøàòèñz ãëañó

ìîëeíèz íaøåãî è ìîëè1òâå, è3 ïîìè1ëîâàòè ðàá0âú òâîè1õú (è4ì>êú):
áëàãîäaò³þ è3 ùåäð0òàìè òâîè1ìè, è3 è3ñï0ëíèòè âñS ïðîøeíèz è4õú,
è ïðîñòè1òè è3ìú âñS ñîãðåøeíèz â0ëüíàz è íåâ0ëüíàz, áëàãîïðèSòíûìú æå áhòè ìîëüáaì è3 ìèëîñòûízìú è4õú ïðåä8 ïðåñò0ëîìú
Âëàäh÷åñòâà òâîåãw2, è3 ïîêðhòè è5õú t âñåõú âðaãú âè1äèìûõ è3
íåâè1äèìûõú, t âñz1ê³z íàïañòè, áýäû2 è3 ñê0ðáè, è3 íåäyãîâú èçáaâèòè, è3 ïîäaòè çäðaâèå ñú äîëãîäeíñòâèåìú. Ðöeìú âñè2: Ã0ñïîäè,
¢ñëhøè è3 ïîìè1ëóé.

Ïðè1çðè, Âëàähêî ×åëîâýêîëþ1á÷å, ìè1ëîñòèâíûìú òè Ÿêîìú íà
ðàáû6 òâî‰ [íà ðàáa òâîåãî2] (è4ì>êú): è3 ¢ñëhøè ìîëeíèz íaøà, ñú â¸ðîþ
ïðèíîñè1ìàz, êw ñàìú ðåêëú º3ñè2: âñ‰ º3ëè1êà ìîëz1ùåñz ïðîñè1òå,
â¸ðóéòå êw ïð³è1ìåòå, è3 áyäåòú âàìú, è3 ïaêè: ïðîñè1òå è3 äañòñz
âàìú. Ñåãw1 æå ðaäè è3 ìû, ´ùå è3 íåäîñòî1éí³è, ¢ïîâaþùå íà ìè1ëîñòü òâîþ2, ïðî1ñèìú: ïîäaæäü áëaãîñòü òâîþ2 ðàáî1ìú òâîè1ìú [ðàáy
òâîåìY] (è4ì>êú): è3 è3ñïî1ëíè áëàãaz æåëaíèz º3ãw2, ìè1ðíî æå è3 òè1õî âú
çäðaâ³è è3 äîëãîäeíñòâ³è âñ‰ äíè º3ãw2 ñîáëþäè2. Ðöeìú âñè2: ñêî1ðî
¢ñëhøè è3 ìè1ëîñòèâíî ïîìè1ëóé.

Ještì prosíme tebe, Hospodina Boha našeho, abys vyslyšel hlas
proseb našich i modlitbu naši, a smiloval se nad sluebníky svými
(jména), navštívil je blahodatí a slitovností svou, splnil všechny
prosby jejich, odpustil jim všechna provinìní úmyslná i neúmyslná, aby u trùnu vlády tvé byly pøijaty všechny modlitby jejich
a pøíjemná ti byla všeliká jimi prokazovaná dobrodiní; aby ochránìni byli ode všech nepøátel viditelných i neviditelných, veškerých úkladù, bìd a souení, zbaveni byli nemoci, a aby darováno
jim bylo zdraví a dlouhý ivot. Rceme všichni: Hospodine, vyslyš
nás a smiluj se!
Shlédni, Vládce lidumilný, milostivým okem svým na sluebníky
své (jména) a vyslyš prosby naše, pøednášené s vírou; nebo sám jsi
øekl: „Oèkoli v modlitbì prosíte, vìøte, e pøijmete a budete míti;“
a opìt: „Proste a bude vám dáno;“ proèe i my, aè nehodní, doufajíce
v milostivost tvoji, prosíme: Shlédni dobrotivì na sluebníky své
(jmenuj) a splò dobrá jejich pøání, zachovej je v pokoji a klidu, ve
zdraví a dlouhém ivotì po všechny dny ivota jejich. Rceme všichni: Hospodine, pospìš, vyslyš nás a smiluj se!

