
Stvoøiteli mùj, jen� jsi dobrovolnì dal mnì za pokrm Tìlo své, ty jsi
oheò pálící nehodné; nese�ehni mne, pronikni spíše v údy mé, vstup
do všech èástí mé bytosti, do útrob i v srdce mé. Spal trní všech pro-
høešení mých; oèis� duši, posvì� myšlení; upevni vnitøní síly mé spo-
lu 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 po-
znání a osvì� mne. Uèiò mne sídlem jediného Ducha svého, a nikoliv
ji� sídlem høíchu. Jeliko� stal jsem se domem tvým, kdy� vstoupilo
do mne svaté Pøijímání, nech� prchá ode mne jako pøed ohnìm ka�dé
øádìní zla, ka�dá vášeò. Za pøímluvce své si pøed tebou, Milosrd-
ným, volám všechny svaté, náèelníky øádù beztìlesných, Pøedchùd-
ce tvého, moudré apoštoly a s nimi i neposkvrnìnou, èistou Matku
tvou, jich� prosby pøijmi, Kriste mùj, a synem svìtla uèiò slu�ebníka
tvého. Nebo� tys jediný dobrý, posvìcení a svìtlo duší našich, a tobì
jako Bohu a Vládci, jak se nále�í, slávu ka�dodennì všichni
vzdáváme. Amen. (Od sv. Metafrasta)

Tìlo tvé svaté, Pane Je�íši Kriste, Bo�e 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 nehodné-
ho 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, o�ivi� mne, umrtvené-
ho høíchem; a jsouc milostivého Boha láskyplná milosrdná Matka,
smiluj se nade mnou a vlo� dojetí a zkroušenost do srdce mého, daruj
pokoru uva�ování mému a osvobození zajatým myšlenkám mým;
i uèiò mne hodným do posledního vzdechu mého neodsouzenì pøijí-
mat posvìcení pøeèistých Tajin k uzdravení duše i tìla. A dej� mi
slzy pokání a vyznání, abych opìvoval a chválil tebe po všechny dny
�ivota svého, nebo� blahoslovená a velebená jsi na vìky. Amen.
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Bo�ská liturgie sv. Basila Velikého
Starší èeské pøeklady — dle „Sborníku modliteb a zpìvù...“ (sv. biskupa muèední-
ka Gorazda) a „Slu�ebníku...“ (Èestmíra Kráèmara) — revidovány, upraveny a roz-
šíøeny dle církevnì-slovanského (s pøihlédnutím k øeckému) znìní.
Pøipravil prot. Jan Baudiš s kolektivem duchovních a teologù.
Jazyková spolupráce a závìreèná korektura: Darja Mu�íková

Bilingue. Liturgická edice s církevnì-slovanským textem a paralelním èeským
pøekladem

V Jihlavì 2011—19. Verze z 5/2019 — v. 0.522

Literatura pou�itá pøi pøekladu:

Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zpìvù pravoslavné církve (tzv. „Goraz-
dùv sborník“) (pøipravil svatý vladyka muèedník Gorazd Pra�ský a Moravsko-slez-
ský; 1. vydání – Praha, 1933; 2. upravené vydání – Praha, 1951)
Bo�ská liturgie sv. Jana Zlatoústého (vydal presbyter Èestmír Kráèmar – Praha,
1927)
Slu�ebnik, tisnenie seïmoje (upravený reprint – Praha, V jámì 6, 1950; další re-
print – Církevní nakladatelství, Bratislava, 1980)
Slu�ébnik (upravený reprint synodálního vydání – Moskva, 1997 a opr. vyd. 2003)
Ieratikon (vydání Ieras Monis Simonos Petras, Agion Oros, 2004)
Pøeklad „Nového zákona Pána našeho Je�íše Krista“ (bilingue, církevnì-slovanský
a èeský text; vydáno ve dvou dílech – Petrohrad, 1892—97)
Dále bylo pøihlí�eno k liturgickým pøekladùm do ruštiny a angliètiny, které jsou do-
stupné na internetu (pøeklady z církevnì-slovanské i øecké pøedlohy), zvláštì:
Anglický pøeklad publikovaný na oficiálním webu Greek Orthodox archidiocese of
America: www.goarch.org
Pravoslavné bohoslu�by v pøekladu z øeckého a církevnì-slovanského jazyka, kniha
3., vydání 2., Moskva 2010, v PDF: www.ogkochetkov.ru
Pøeklad na website – Azbuka víry: www.azbyka.ru
Bo�ská liturgie našeho svatého otce Basila Velikého (Pracovní pøeklad, Litomìøice;
2018)
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V ostatním viz poznámky k pøekladu liturgie sv. Jana Zlatoústého.

Historická poznámka k termínùm slu�by liturgie sv. Basila

Døíve se slou�ila liturgie sv. Basila na ka�dý svátek, kde�to liturgie sv.
Jana Zlatoústého byla vnímána jako liturgie všednodenní. Pak se zaèalo
prosazovat slou�ení liturgie sv. Jana i ve svátky (proto�e je kratší). Ustano-
vení, �e liturgie sv. Basila se slou�í jen 10 × v roce, nebylo pøijato pro omeze-
ní této liturgie, ale naopak, aby bylo zachránìno její konání. (Prof. N. D. Us-
penskij: O slu�bì dvou liturgií)

V liturgii sv. Jana Zlatoústého se pøi zvolání knìze pøed svatým pøijímáním
vìøících mù�e vkládat vsuvka ct. Nikodima Svatohorce: „S bázní Bo�í
(s láskou) a u víøe pøistupte!“ V liturgii sv. Basila, která by se mìla udr�ovat
bez rùzných pozdìjších pøídavkù, by však vsuvka „s láskou“ nejspíš být ne-
mìla.

Na závìr podtrhnìme, co bylo výše uvedeno o starobylosti této liturgie.
V souèasném liturgickém �ivotì pravoslavné církve reprezentuje liturgie
sv. Basila nejstarobylejší liturgické formy (v jistém smyslu to platí pak ještì
i o liturgii pøedem posvìcených Darù a samozøejmì i o liturgii sv. Jakuba,
která se však slou�í jen zcela výjimeènì a rozhodnì nikoliv na bì�ných far-
nostech). Zastupuje dnes ve všech našich chrámech všechny dávné prvo-
køes�anské bohoslu�ebné øády. Proto je vhodné udr�ovat pøi slu�bì této li-
turgie rannì køes�anskou duchovní atmosféru, preferovat prostotu ve výra-
zu i formì, zdr�ovat se novìjších liturgických prvkù; sna�it se, aby vìøící,
pøítomní v chrámu pøi slu�bì, pocítili více ne� jindy vanutí ducha prvních
køes�anských staletí. Tomu je vhodné pøizpùsobit i bohoslu�ebný zpìv,
resp. nápìvy urèené pro slu�bu liturgie sv. Basila.

Zde je nìkolik skromných návrhù, jak odlišit tuto slu�bu od obvykle kona-
ných bohoslu�eb. Tam, kde se pou�ívá elektrické svìtlo pøi liturgii, dle
mo�ností upøednostnit alespoò pøi liturgiích sv. Basila osvìtlení svícemi.
Mo�no jistì pou�ít co nejprostší bohoslu�ebné odìní. Vzdát se nìkterých
slavnostnì komplikovaných souèástí pozdnì byzantského èi carského typi-
ku a okázalosti v obøadu. Mitroforní knì�í by napø. mohli zvá�it zda slou�it
tuto liturgii s mitrou. Není u� dnes jistì zakazováno èíst tiché dlouhé litur-
gické modlitby beze spìchu nahlas, aby se všichni pøítomní mohli pouèit je-
jich hlubokým obsahem a úèastí na tìchto modlitbách povznést svou duši
intenzivnìji ne� obvykle. Zvláštì to vše platí pro slu�bu liturgie sv. Basila
spojené s veèerní (v takovém pøípadì je �ádoucí konat ji odpoledne èi v pod-
veèer, co� pomù�e vìøícím se jí úèastnit).
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ãw 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.

Êîíeöú ìîëè1òâ ïî ñ™¸ìú ïðè÷àùeí³è.

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

Âî âñþ2 çeìëþ è3çhäå âýùaí³å òâîE, �êw ïð³eìøóþ ñë0âî òâîE,
è4ìæå áGîë¸ïíw íàó÷è1ëú º3ñè2: º3ñòåñòâî2 ñyùèõú ¢zñíè1ëú º3ñè2.
÷lâ¸÷ºñê³z náh÷àè ¢êðàñè1ëú º3ñè2. Öaðñêîå ñù7eí³å Ÿ§å ïðïdáíå, ìîëè2
ÕròA ÁGà ñïàñòè1ñz äø7aìú íaøûìú.

Ñëaâà: Êîíäaêú, ãëañú ¾7.

Kâè1ëñz º3ñè2  œñíîâaí³å íåïîêîëåáè1ìîå öRêâå, ïîäàS âñ¸ìú
íåêðàä0ìîå ãDñòâî ÷åëîâ¸êwìú, çàïå÷àòë¸z òâîè1ìè âåë¸íüìè,
íåáîzâëeííå Âàñjë³å ïðåïîä0áíå.

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:

è3 òâîðè1òú tïyñòú.



Zakonèení dìkovných modliteb po úèasti na svaté eucharistii

Nyní propouštíš, Pane, slu�ebníka 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 tvého israelského.

Následuje: »Trojsvatá píseò« a� po »Otèe náš«

Závìreèný tropar a kondak sv. Basilu Velikému:

Po celé zemi rozlehl se hlas tvùj a všude pøijato je slovo tvé, jím� jsi
pravé víøe nauèil, pøirozenost všeho jsoucího zjasnil a mravy lidské
zušlechtil; královská svatosti, otèe ctihodný sv. Basile, pros Krista
Boha, aby spasil duše naše.

»Sláva …«

Podávaje všem smrtelníkùm bohatství neuloupitelné a zpeèe�uje je
svými nauèeními, ukázal ses jako základ církve nepohnutelný, zjeve
nebeský, Basile ctihodný.

»I nyní …« (Závìreèný bohorodièný kondak, 6. hlas)

Nezahanbitelná zastánkynì køes�anù, jistá prostøednice u Stvoøite-
le, nepøeslechni prosebné hlasy høíšníkù, ale pøedejdi, dobrotivá, ku
pomoci nám, tebe vìrnì vzývajícím. Pospìš k pøímluvì, pros za nás
horlivì, nebo� ty, Bohorodice, v�dy 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 Bo�e, nadìje naše, sláva tobì!

»Sláva…  I nyní…« »Hospodi, pomiluj« (tøikrát). Po�ehnej!

Knìz pronáší malé propuštìní.

Modlitby po svatém pøijímání 123130

Ct. Nikodim Svatohorec v Pidalionu pøi komentování 19. pravidla Laodicej-
ského snìmu �ádá, aby knì�í pøi promìòování neøíkali tento dodatek, kte-
rý uèinil nìkdo nevzdìlaný (viz u� citace výše). Tato vsuvka není ani v be-
nátských vydáních liturgie. Nenacházela se v pramenech, které pou�íval
Bessarion, ani v pramenech sv. Marka Efezského.

Tøetí po�ehnání svatých Darù se tedy v liturgii sv. Basila má konat pøi slo-
vech: „Prolitou za �ivot (Øekové správnì dodávají ještì: a za spásu) svìta.“

V zde pøedkládaném liturgickém textu jsme v epiklesi – u modlitby pøed sa-
motným �ehnáním pøedlo�ených darù – pou�ili jako poslední slovo „uèinil“
místo pùvodního „ukázal“ (jak je to v øeètinì i církevní slovanštinì). Teolo-
gický význam je tu v obou pøípadech stejný, ale ukázal patøí do kontextu
klasické øeètiny, jeho� výklad není u nás bì�nì známý. Jedná se o promìnu
darù a tu v èeštinì lépe vystihuje námi zvolené slovo uèinil.

Poznámka k pou�ité terminologii

Co se pou�ívaného pojmosloví týèe, èerpá toto znìní liturgie ze dvou tradiè-
ních èeských pravoslavných zdrojù: „Lidového sborníku modliteb a boho-
slu�ebných zpìvù pravoslavné církve“ (odtud napø. ji� za�ité termíny: Taji-
na, Bohorodice atd.) a pøekladu „Nového zákona Pána našeho Je�íše Kris-
ta“ (Petrohrad, 1892–97), co� je jediný èeský kanonický pravoslavný
novozákonní pøeklad (odtud byl pøejat poèeštìný pojem „blahoda�“).

V liturgii sv. Basila se pro øeè o svatých Darech (Tìlu a Krvi Kristových)
èasto vyskytuje termín svjatynja (agiasma), který v tomto kontextu pøeklá-
dáme jako svátost. Tam, kde se hovoøí o tainstvach samozøejmì pøekládáme
jako tajiny, jak je to u nás od dob sv. Gorazda II. obvyklé.

Z církevnì slovanského jazyka jsme si vypùjèili pojem „blahoda�“, abychom
vymezili slovo „milost“ pro pøeklad mílos� (znamená: smilování nebo práv-
nì: zrušení soudu). Blahoda� je vyhrazena pro øeè o nestvoøené energii Bo�í
– v pravoslavné spiritualitì i vìrouce má zásadní význam mít takový vy-
hrazený pojem. Lze se oprávnìnì domnívat, �e kdyby na našem území ne-
bylo pøetr�eno pìstování pravoslavné víry, pak bychom mìli slovo blahoda�
i v souèasné bì�né èeštinì. Jedná se tu samozøejmì jazykovou výpùjèku,
leè z jazyka blízkého, který je nejen naším národním i církevním dìdictvím,
ale i pramenem èeštiny. Pøebírání cizích slov do naší mluvy je bì�nou
zále�itostí, a neobsahuje-li dosavadní lexikum èeštiny termín, který by vý-
znamovì odpovídal a všestrannì vyhovoval, nebývá zvykem se pøejímkám
bránit (èeština pøejímá vcelku ochotnì – mnoho slov máme dávno z ruštiny,
z nìmèiny, nyní z angliètiny a z dalších jazykù). Lingvisticky vzato nemá
blahoda� pochopitelnì nic spoleèného s blahem – jádrem pojmu je: dar.
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správnì, muselo by slovo „promìnit“ znít v infinitivu /metavalein/, co� tak
není, tak�e celá tato druhá vsuvka byla zjevnì slepì pøevzata z liturgie sv.
Jana a neorganicky vlo�ena do liturgie sv. Basila.

2.) Dále si všimnìme, �e tato druhá vsuvka v epiklesi liturgie sv. Basila je
zbyteèná, proto�e v anafoøe liturgie sv. Basila se u� døíve hovoøilo a pùsobe-
ní Ducha Svatého (vzývání Svatého Ducha v první èásti epiklese, aby na
Dary sestoupil a „po�ehnal je a posvìtil“), kde�to v liturgii sv. Jana byla za-
tím jen prosba o sestoupení Svatého Ducha, a proto se na závìr ještì dodá-
vá: „Promìniv (je Duchem Svatým)“.

3.) Tato druhá vsuvka vytváøí liturgickou „zrùdnost“ ètverého po�ehnání
svatých Darù, èemu� se lze vyhnout jedinì tím, �e se – v rozporu s celou tra-
dicí – vynechá tøetí po�ehnání svatých Darù (pøi slovech: „Prolitou za �ivot
svìta“) a toto tøetí po�ehnání se pøesune na øeèenou vsuvku (pøi slovech:
„Promìniv je...“)

4.) I ct. Nikodim Svatohorec zdùrazòuje ve svém Pidalion (Kormidlo):
„V�dy, kdy� duchovní slou�í liturgii sv. Basila Velikého, nech� neøíkají v èa-
se promìnìní a posvìcení Tajin výraz »Promìniv je Duchem svým Svatým«,
proto�e je to dodatek kohosi nevzdìlaného a opová�livého, který aby se
ukázal jako protivník latiníkù, pøevzal tato slova z liturgie svatého Jana
Zlatoústého a vsunul je do Basilovy liturgie...“

Tyto chyby spravedlivì vyvolaly kritiku ruských theologù. Oèekává se, �e
jedním z dùle�itých úkolù budoucího ruského snìmu bude, vynìtí tìchto
vsuvek z liturgie sv. Basila a návrat epiklese této liturgie do pùvodního sta-
vu. Doposavad to nebylo uèinìno zøejmì kvùli obavám z obvinìní z „moder-
nismu“ ze strany staroobøadcù. A potom – jakékoliv opravy liturgie byly
v Rusku na mnohá desetiletí takøka znemo�nìny porevoluèními reformami
tzv. „obnovlencù“; pøedrevoluèní bohoslu�by se tím staly nedotknutelným
ideálem. Od tìch dob se prosadily jen dvì „novoty“: nesrovnatelnì èastìjší
svaté pøijímání laikù (pøed revolucí bylo obvyklé, �e vìøící pøijímali jednou
do roka) a všelidový zpìv pøi bohoslu�bách (a nikoliv pouze zpìv sboru, jak
to bylo døíve, s výjimkou Symbolu víry a Otèenáše; pøi øeckých boho-
slu�bách se však tyto dva texty v�dy zásadnì ètou, tj. nezpívají; podle staré
tradice je u Øekù ète nejdùstojnìjší neslou�ící osoba èi nejstarší èlen boho-
slu�ebného shromá�dìní nebo host). (Ep. Vasil Krivošein – výpisky z díla)

Jiní uvádìjí: K liturgii sv. Basila Velikého je nutno øíci, �e slova: „Promìniv
je Duchem svým Svatým,“ nebyla v pùvodním vydání této liturgie. Jsou
pøevzata z liturgie sv. Jana Zlatoústého. Pøi pozorném ètení textu epiklese
vidíme, �e tam nepatøí. Proto jsou v mnohých vydáních liturgie vynechána.
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È#çâ¸ñò³å ¡÷è1òåëüíîå.

Â¸æäü, �êw ñ³S áæcòâåííàz ë³òóðãjà âåëè1êàãw âàñjë³à íå âñåãäA
ïîeòñz, íî âî âðeìz ¢÷èíeííîå, ñè1ðý÷ü, âú íåä¸ëzõú âåëè1ê³z
÷åòûðåäåñsòíèöû, (êðîì¨ íåä¸ëè âa³é:) è3  âî ñ™hé âåëè1ê³é
÷åòâåðò0êú, âú âåëè1êóþ ñóááHòó, è3 âú íaâå÷åð³è ðæcòâA õrò0âà, è3
áGîzâëeí³é, è3 âú äeíü ïðaçäíèêà ñ™aãw Âàñjë³à. Ñêàçaí³å æå è3 ¢ñòa-
âú ñåãw2 ñù7åííîä¸éñòâ³z ò0æäå º4ñòü, º4æå è3 ñ™aãw ¯waííà çëàòîyñ-
òàãw.

Liturgie sv. Basila se koná desetkrát do roka:

1.) Na svátek Narození Pánì (25. prosince). Pøipadne-li pøedveèer Narození
Pánì (tj. 24. prosinec) na všední den (od pondìlí do pátku), pak se Basilova
liturgie slou�í spojená s veèerní bohoslu�bou v tento den pøedveèeru (na sa-
motný den svátku, 25. prosince, se ráno slou�í liturgie sv. Jana Zlatoústé-
ho). Pøipadne-li však pøedveèer svátku na sobotu nebo na nedìli, pak se
24. prosince dopoledne slou�í liturgie sv. Jana Zlatoústého, veèer se koná
velká veèerní; v samotný den svátku se koná dopoledne liturgie sv. Basila
(bez spojení s veèerní).

2.) V den svátku sv. Basila. Obøezání Pánì (1. ledna). (Dopolední slu�ba
liturgie)

3.) Na svátek Zjevení Pánì (6. ledna). Buï se Basilova liturgie koná v pøed-
veèer svátku ve spojení s veèerní (padne-li 5. leden na všední den), nebo do-
poledne v samotný den svátku (padne-li 5. leden na sobotu èi nedìli). Viz
obdobný princip na svátek Narození Pánì.

4.—8.) První, druhá, tøetí, ètvrtá a pátá nedìle velkopostní. (Slou�í se
dopolední podoba liturgie. O velkopostních sobotách i na Lazarovu sobotu
a pak na Kvìtnou nedìli se koná liturgie sv. Jana Zlatoústého.)

9.) Na velký ètvrtek. (Slou�í se Basilova liturgie ve spojení s veèerní boho-
slu�bou.)

10.) Na velkou sobotu. (Slou�í se Basilova liturgie ve spojení s veèerní boho-
slu�bou.)
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Spojení liturgie sv. Basila Velikého s veèerní bohoslu�bou

Zaèíná se ohlasem liturgie: „Blahosloveno budi� království...“ (Knìz pøi tom
koná s evangeliem køí� nad antiminsem.) A hned zaèíná obvyklá veèerní
bohoslu�ba („Pojïte, pokloòme se…“ �alm 103./104., pak velká ektenie, po
ní „Hospodine, k tobì volám…“ a stichiry atd.).

Veèerní má následující zvláštnosti. Ètení svìtelných modliteb a velkou ek-
tenii koná knìz pøed svatým prestolem (tj. v oltáøi). Nebere se „Bla�ený
mu�“. Stichir na „Hospodine k tobì volám“ bývá ve svátek osm. Malý vchod
(na konci tìchto stichir) se koná s evangeliem (tj. nikoliv s kadidlem).

Pøi vchodu: „Velemoudrost, povznesme se!“ a poté „Svìtlo tiché“ jako obvyk-
le. Po veèerním prokimenu se ètou paremije s tropary a dalšími hymny
k svátku (viz sváteèní slu�ba v mineji). V prùbìhu stichir a paremijí knìz
vìtšinou koná proskomidii. Vìøící pøi ètení starozákonních paremijí sedí
(královská brána se na tyto paremije uzavírá).

Pokud je to uvedeno v mineji, bývají mezi paremijemi tropary na závìr ète-
ní mù�e být sváteèní slu�bou nebo triodem pøedepsán zvláštní hymnus.

Po pøeètení všech paremijí se otevírá královská brána a následuje malá ek-
tenie, která konèí ohlasem z liturgie: „Nebo� svatý jsi, Bo�e náš...“ A tím se
opouští postup veèerní a pøechází se do postupu liturgie. Hned nato se zpívá
Trojsvatá píseò, pak prokimen liturgie, ètení apoštola, evangelia a dále, jak
je psáno výše v øádu liturgie sv. Basila.
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Jestli�e v liturgii sv. Jana Zlatoústého tato vsuvka nikterak nenarušuje
slovní postup epiklese (proto�e je vlo�ena mezi dvì vìty a nikoliv do-
prostøed jedné vìty) a konec koncù má zde u� také svou tradici (od 11. stole-
tí), tak v liturgii sv. Basila Velikého nemá – dle názoru mnohých – �ádné
místo. Jednak proto, �e z hlediska gramatického opravdu nepøípustnì na-
rušuje postup epiklese. Je toti� vlo�ena doprostøed jedné vìty a úplnì tím
rozbíjí slovosled epiklese – vìta promìòování chleba v Tìlo Kristovo gra-
maticky pak vùbec nedává smysl, proto�e vìta je pøerušena po slovì „uka�“
(vyjev; u nás uèiò) (v ø. i csl. v infinitivu), ani� by bylo dopovìzeno, co má
býti ukázáno, resp. vyjeveno. A potom také kvùli tomu, �e liturgie sv. Basi-
la Velikého (spolu s liturgií sv. Jakuba, která se však u� témìø nekoná) za-
stupuje v souèasném pravoslavném liturgikonu starší liturgické formy
(myslí se zde eucharistická èást liturgie), a tak v ní tato relativnì novodobá
úprava nemá místo.

Do liturgie sv. Basila byla tato vsuvka pøevzata z liturgie sv. Jana Zlatoús-
tého, co� je zjevné i z toho, �e se tato vsuvka v �ádném øeckém rukopisu li-
turgie sv. Basila nenalézá.

Znìní epiklese liturgie sv. Basila v Gorazdovì sborníku bylo na místì této
vsuvky pozmìnìno, proto�e nebylo lingvisticky únosné uveøejnit v obecnì
srozumitelné èeštinì text, který by (kvùli oné vsuvce) nedával smysl.

Ponechme tedy vsuvku obsahující tropar tøetí hodinky s úryvkem z 50.
�almu pro pou�ití výhradnì pøi liturgii sv. Jana Zlatoústého, kde má svùj
smysl (mj. i v tom, �e pøi epiklesi – tìsnì pøed promìnìním svatých Darù –
slou�í jako upomínka skuteènosti, �e na díle spásy èlovìka a na daru
eucharistie má úèast celá svatá Trojice: eucharistický kánon vèetnì epikle-
se se modlitebnì obrací k Bohu Otci, tropar tøetí hodinky se pak obrací
k Synu a oba verše z 50. �almu jsou podle tradièního výkladu o Svatém Du-
chu). V liturgii sv. Basila je tato vsuvka nadbyteèná, proto�e v modlitbì
epiklese jsou tìsnì pøed promìòováním svatých Darù všechny Osoby
Bo�ské Trojice u� vzpomenuty.

Záva�ná je i druhá vsuvka vnesená do epiklese liturgie sv. Basila Velikého:
„Promìniv je Duchem svým Svatým.“

1.) Tato vsuvka byla uèinìna ve slovanském textu liturgie sv. Basila pod
zøejmým vlivem textu liturgie sv. Jana Zlatoústého. V øeckém znìní litur-
gie se tato vsuvka jeví jako nepøípustná gramatická chyba (slovo „promì-
niv“ /metavalon/ nemù�e v tomto tvaru následovat po infinitivu „ukázat“
/anadeixai/; v liturgii sv. Jana následuje slovo „promìniv“ po slovì „uèiò“
/poimson/ v rozkazovacím zpùsobu. Aby byla vsuvka v liturgii sv. Basila
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také pravoslaví má právo na své specifické pojmosloví, s ním� se musí
ka�dý zájemce o naši víru postupnì seznámit (napø.: svaté Tajiny, eucha-
ristie, jednobytný, Bohorodice, blahoda�, bo�ská liturgie; názvy bohoslu-
�ebných knih a hymnù – napø. tropar, kondak, stichira, prokimen, èi chrá-
mového vybavení a bohoslu�ebných pøedmìtù, tituly svìtcù; dále tøeba mo-
nastýr, igumen, archimandrita, jeromonach apod.) Vìøíme, �e pou�ívání
pravoslavné terminologie v liturgickém pøekladu nebude nikomu na obtí�.

Pøi práci na úpravì èeského pøekladu liturgie sv. Basila Velikého bylo pøi
hledání co nejvýsti�nìjšího znìní èasto pøihlí�eno k øeckému znìní dle sou-
èasného vydání na Svaté Hoøe Athos – jak v drobnostech (napø. rozdìlení
dlouhých modliteb na nìkolik odstavcù), èi pøi úpravì vyznìní nìkterých
vìt modliteb, tak i v zásadních vìcech, pod nimi� máme na mysli pøedevším
znìní epiklese.

Dle stejného øeckého vydání bylo výraznì zkráceno vzpomínání øádù sva-
tých pøi proskomidii (jednak to odpovídá starobylosti liturgie – jsou pøipo-
mínáni hlavnì svatí z nejstarších dob církve a jen nìkolik osob, a dále to vy-
hovuje skuteènosti, �e pøi liturgii sv. Basila spojené s veèerní koná prosko-
midie a� v prùbìhu bohoslu�by, pøi stichirách a paremijích, tak�e na ni
nemusí poka�dé být tolik èasu jako pøi liturgii sv. Jana Zlatoústého).

Znìní epiklese je pøesnì dle pùvodního øeckého textu, jak je dnes vydán
napø. v Ieratikon (2. díl: Bo�ská liturgie sv. Basila Velikého), Ieras Monis Si-
monos Petras, Agion Oros 2004. (Dále bylo v jednotlivostech pøihlí�eno
k anglickému pøekladu Basilovy liturgie; napø. na goarch.org.) Jen prosba
diákona: „Pamatuj na mne, høíšného, vladyko svatý,“ (v èeském znìní), je
pøevzata z církevnì-slovanského slu�ebníku (v øeckém znìní není). I pro
vzpomínání øádù svatých pøi proskomidii bylo vzato za vzor zmínìné øecké
vydání (s tím, �e nad první èásteèkou je vzpomínán sv. Jan Køtitel, jak je to
u nás obvyklé, a doplnìna jsou jména èeských svìtcù).

Liturgie sv. Basila Velikého – o dvou vsuvkách do znìní epiklese

Za posledních nìkolik staletí se v pou�ívaných vydáních Basilovy liturgie
objevily dvì vsuvky – nepùvodní texty zaøazené do znìní epiklese. Moderní
øecká vydání se u� vrací k pùvodnímu znìní epiklese – bez jakýchkoliv vsu-
vek.

První vsuvka do epiklese: trojí opakování troparu tøetí hodinky („Pane,
jen� jsi v tøetí hodinu...“) spolu s dvìma verši z 50. �almu („Srdce èisté stvoø
ve mnì...“ a „Nezamítej mne od tváøe své...“)
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Redakèní poznámka

Základem pro vytváøení tohoto èeského pøekladu liturgie bylo znìní
pou�ité v „Lidovém sborníku modliteb a bohoslu�ebných zpìvù pravoslav-
né církve“ sestaveném a vydaném sv. biskupem muèedníkem Gorazdem,
a dále starší pøeklad ve „Slu�ebníku“ od presbytera Èestmíra Kráèmara.

Navazovat na text uvedený v tzv. „Gorazdovì sborníku“ je pøi práci na no-
vých pøekladech v èeském pravoslaví samozøejmost. Vyrùstáme pøece z ko-
øenù modlitebního dìdictví našich místních pøedchùdcù ve víøe a chápeme,
�e pravoslaví je neoddìlitelnì spojeno s úctou k posvátným tradicím – vše-
obecným i místním. Zmínìná úcta znamená v našem pojetí následování, ni-
koliv muzeum. Kdybychom zavrhli, zneva�ovali èi se dokonce posmívali
tomu, jak se modlili naši pravoslavní pøedchùdci, kteøí zde šíøili pravo-
slaví a budovali naše chrámy, pak bychom byli pravoslavnými jen formál-
nì, ale nikoliv duchem. To však neznamená, �e bychom nemìli staré pøe-
klady prùbì�nì zpøesòovat a doplòovat.

Nejedná se tu jen o do sebe uzavøenou jazykovou problematiku. Jde o její
pøesah do oblasti ducha. Pronikání – dnes všude se šíøící – protestantské èi
svìtsky mudrující „duchovnosti“ se lze vyvarovat citlivostí vùèi pùsobení
Ducha Svatého, kterým bylo v posloupnosti minulých generací toto dávné
dìdictví pøineseno do naší zemì k pøedcházejícímu i souèasnému pokolení.

Obèas se setkáváme s tvrzením, �e jazyk èeských modliteb vydaných v dobì
sv. Gorazda († 1942) je dnes „naprosto nesrozumitelný“. Asi nemá význam
s takovým podivným názorem obšírnì polemizovat. Mo�ná má takový pocit
konvertita, který pøišel do pravoslaví z modernistického èi protestantského
prostøedí, nebo je to èlovìk zvyklý modlit se vlastními tezemi nejmodernìj-
ší variantou jazyka (jako je èeština „novináøská“), èi není pøíliš seètìlý,
a proto nerozumí klasické kni�ní èeštinì. Jistì chápeme, �e pou�itý jazyko-
vý styl pøi modlitbì ovlivòuje naše duchovní naladìní. Modlitební a litur-
gický jazyk by si mìl proto zachovat odstup od jazyka ulice èi novin a jiných
masmédií. Toho lze dosáhnout mj. posunem jazykového stylu ke kni�ní po-
loze èi mírnými archaismy (napø. pou�itím pøechodníkù èi v terminologii
a ve slovosledu). Bì�né jsou takové výrazové prostøedky i v souèasné poezii.

Ka�dý obor lidského myšlení a èinnosti má svou terminologii, kterou si
musí osvojit ten, kdo se hodlá v tomto oboru orientovat. To platí i v oblasti
vìdy, nábo�enství èi filosofie. Vztahuje se to i na køes�anskou víru obecnì
(adept køes�anství si musí postupnì vyjasnit obsah pojmù jako napø.: Bùh,
Spasitel, Bible, evangelium, apoštol, køest, alleluja atd.). Pochopitelnì


