
Kalendárium ÈERVENEC 177

Svátek (je-li pùst, povolena ryba)
2.Kor 11,21– 12,9; Mat 16,13–19

12. 29.

š Slavní a všechvalní, nejpøednìjší
z apoštolù Petr a Pavel

Svátek (je-li pùst, povolena ryba)13. 30.
øSbor sv. slavných a všechvalných 12ti apoštolù: Pet-
ra, Ondøeje – bratra jeho, Jakuba Zebedeova, Jana – bra-

tra jeho, Filipa, Bartolomìje, Tomáše, Matouše, Jakuba
Alfeova, Judy Jákobova neboli Tadeáše, Šimona Zeloty
a Matìje • Svt. Sofronij, ep. irkutský; mè. Meliton; Petr;
Perpetua; Michal – sadaø athénský

ÈERVENEC
Den má 14 hod. a noc 10 hod.

Je-li pùst, povoleno víno a olej14. 1.
ø Sv. nezištníci Kosma a Damián, v Øímì trpící •
Ct. Petr Patricij; spr. Angelina Srbská, vládkynì

Je-li pùst, povoleno víno a olej15. 2.
ø Polo�ení roucha pøesv. Bohorodice ve Vlachernách •
Svt. Juvenalij, patr. jerusalemský; Fótij, metrop. kyjevský
a celé Rusi. Ikona Matky Bo�í „Achtyrská“

16. 3.
Mè. Hyacint •è Svt. Filip, metrop. moskevský. Mè. Dio-
mid, Eulapij, Asklipiodot; mè. Mokios a Marek. Ct. Ale-
xandr, vùdce mon. „neusínajících“. Bl. Joann, pro Krista
jurodivý, moskevský

Øím 8,28–39; Jan 15,17–27; 16,1–217. 4.
Svt. Ondøej Krétský; spr. Marta, matka ct. Simeona Div-
nohorce • Ct. Andrej Rublev, ikonopisec. Mè. Theodot
a Theodotie.èSvatí carští muèedníci – poslední ruský
car Nikolaj II., carevna Alexandra, careviè Alexij,
Olga, Ta�ána, Marie, Anastasie a ostatní s nimi

18. 5.
è Ct. Athanasij Athonský • ø Ct. Sergij Radonì�ský,
igumen. Mèe. Anna a Kirilla; ct. Lampád, divotvorec iri-
nopolský; ctmè. velkoknì�na Jelizaveta a inokinì Varvara

19. 6.
Ct. Sisoj Veliký • Památka mè. Jana Husa a mè. Jero-
nýma Pra�ského. Mè. Marín, Marta, Auditax, Avva-
kum, Kirin, Valentýn – presbyter, Asterij a další v Øímì.
Mè. Lukie panna a s ní Rix, Antonij, Lukian, Isidor, Dion,
Diodor, Kuton, Aronos (Orion), Kalik a Satur; mè. Isaur
diákon, Innokentij, Felix, Herm, Vasil, Peregrin, Ruf
a Rufin Makedonští.

20. 7.
Ct. Tomáš Malský; ct. Akakij • Mè. Peregrin (Pelhøim),
Lukián, Pompeus, Hesychij, Papus, Saturnin a Heøman;
mè. Evangelios. Ctá. Evfrosinije (døíve Evdokije), kn.
moskevská. Ikona pøesv. Bohorodice: „Odigitria
Vlachernská“.

Je-li pùst, povoleno víno a olej21. 8.
øVmè. Prokop (a s ním druhové a 12 �en) • Spr. Prokop
pro Krista jurodivý, us�u�ský divotvorec. è Zjevení Ka-
zanské ikony Matky Bo�í. Zázrak ikony „Zvìstování“
Us�u�ské

22. 9.
Svt.mè. Pankrác, ep. tauromenijský • Svt. mè. Cyril Hor-
tinský; (mè. Andrej a Probus;) svt. Theodor, ep. edeský

23. 10.
Sv. 45 mè. v Nikopolis arménském: Leontij, Mavrik, Da-
niel, Antonij, Alexandr, Janikita a další • è Ct. Antonij
Peèerský, všech ruských monachù vùdce. Ct. Siluan,
schimník peèerský; ct. poustevníci egyptští, ohnìm a dý-
mem umoøení. è Ulo�ení uctívaného roucha (chitonu)
Pánì v Moskvì

24. 11.
ø Vzpomínka divu vmè. Euthimie všechvalné, kterým
bylo upevnìno Pravoslaví; ø aprovn. Olga, po svatém
køtu Helena, velká knì�na ruská • Ct. Nikodým
Vatopedský

25. 12.
Mè. Prokl a Hilarius; ct. Michal Malein • Ondøej Strate-
lat, Heraklitos, Faustus, Mína a druhové. Spr. Veronika.
š Ikona Matky Bo�í tzv. „Trojruká“
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26. 13.
ø Sbor archandìla Gabriela. Ct. Stefan Savvait • Sára
Libijská; mè. Serapion

27. 14.
ø Ap. ze 70ti Akila (a jeho man�elka Priscilla, uèedníci
ap. Pavla, muèedníci) • Mè. Justus; ct. Onesim, divotvo-
rec v Magnesii. Ct. Nikodim Svatohorec

Je-li pùst, povoleno víno a olej28. 15.
Mè. Kiryk a Julita, jeho matka; š sv. aprovn. veliký
kní�e Vladimír, po køtu Vasilij, posvìtitel Rusù

Památka svatých Otcù šesti všeobecných
snìmù (koná se v nedìli)

29. 16.

Svt.mè. Athinogen a 10 jeho uèedníkù • Mè. Pavel a Ale-
vtina a Chionie; Antioch, lékaø; Julie, panna. Památka
svatých Otcù 4. všeobecného snìmu. Svátek ikony Matky
Bo�í Pskovské.

Je-li pùst, povoleno víno a olej30. 17.
øVmè. Marína (Margarita) • Ct. Lazar a Irinarch Solo-
vìtští; ct. Leonid. Ikona pøesv. Bohorodice: „Odigitria
Svatohorská“

31. 18.
Mè. Emilián Slovan (a mè. Hyacint Amastridský) •
Vmè. Athanasius; mè. Marcel, Dasius a Maron; ct. Pam-
va Nitrijský; ct. Jan mnohostrádající, zátvornik peèerský;
bl. Leontij Us�u�ský, pro Krista jurodivý

SRPEN

1. 19.

Ct. Makrina, sestra sv. Basila Vel.; ct. Dius • šCt. Sera-
fím Sarovský; kn. Roman Rjazanský; ct. Paisij Peèerský

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
Jak 5,10–20; Luk 4,22–30

2. 20.

š Svatý slavný prorok Eliáš • Spr. Áron, první
knìz

3. 21.

Ct. Symeon, pro Krista jurodivý a Jan, spolupostník jeho;
pror. Ezechiel • Ct. Onufrij, mlèenlivec a Onesim, zátvor-
nik peèerští; mè. Eugenij

Je-li pùst, povoleno víno a olej4. 22.
ø Ap.rovn. myronosice Marie z Magdaly; svt.mè.
Foka • Ct.mè. Marcela; mè. Agapij; bla�. Kyprian Suzdal-
ský, pro Krista jurodivý

5. 23.
Mè. Trofimus, Theofil a s nimi 13 dalších mè. • Mè. Apol-
lonius; svt.mè. Apollinarius Ravenský; svt.mè. Vitalij.
è Památka zjevení Matky Bo�í na hoøe Poèájevské k zá-
chranì lávry od útoku tureckého. Poèájevská ikona
Matky Bo�í

6. 24.
øMè. Kristýna •èMè. kn. Boris a Glìb, po svatém køtu
Roman a David; ct. Polykarp Peèerský

Je-li pùst, povoleno víno a olej7. 25.
ø Zesnutí spr. Anny, matky pøesv. Bohorodice • Svaté
�eny – Olympiada, diakonisa a Eupraksie, panna;
mè. Sanktus, Mattur, Attala, Blandina, Bible, Vitta, Epa-
gatha, Pontinus, Alexandr a druzí; ø ct. Makárij, �elto-
vodský divotvorce; ct. Theodora ze Sihly (Bohdana Kar-
patská). Památka 5. všeobecného snìmu

8. 26.
Svt.mè. Hermolaj, Hermippus a Hermokratos, jerejové
nikomedští • Ct.mè. Paraskeva; ct. Moj�íš Uhøín Peèer-
ský, mnohotrpící

Je-li pùst, povoleno víno a olej
2 Tim 2,1–10; Jan 15,17–16,2

9. 27.

šVmè. a léèitel Pantelejmon;
è ap.rovn.ct. Kliment, svt. ochridský, Angelár, GO-
RAZD, Naum a Sáva, svatí pìtipoèetníci – uèedníci
sv. Cyrila a Metodìje • Bl. Nikolaj Koèanov Novgorod-
ský, jurodivý

10. 28.
Ap. ze 70ti a diakoni: Prochor, Nikanor, Timon a Parmen
• Mè. Julián, Eustatij a Akakij; Drosida, Euthimij a Anto-
nije; Irína Kappadokijská. è Zjevení ikony Matky Bo�í
Odigitrie (ukazující cestu) Smolenské

11. 29.
Mè. Kallinik • Mè. Serafíma, panna; mè. Theodotie a tøi
dìti její. Narození sv. Mikuláše.

Bo�ská liturgie sv. Jana Zlatoústého.
Bilingue – církevnì-slovanské a èeské znìní
Èeský pøeklad dle „Sborníku modliteb a zpìvù…“ (sv. biskupa muèedníka Gorazda) a „Slu�eb-
níku…“ (prot. Èestmíra Kráèmara); upraveno a rozšíøeno dle církevnì-slovanského (a místy
i øeckého) znìní.
Pøipravil prot. Jan Baudiš s kolektivem duchovních a teologù.
Jazyková spolupráce a hlavní korektura: Darja Mu�íková

V Jihlavì 2013—2019 l.P. — v. 1.51
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12. 30.
Ap. ze 70ti: Silas, Siluan, Kriskentij, Epenetus a Andro-
nik • Mè. Jan Vojín; mè. Polychron – svt. babylonský
a dal.; svt.mè. Valentýn a uèedníci jeho

13. 31.
ø Pøedsvátek vynesení svatého uctívaného a o�ivujícího
køí�e Pánì. ø Spr. Evdokim Kappadocký • Spr. Josef
z Arimatie; mè. Julita. Pøíprava na pùst k Zesnutí pøesv.
Bohorodice

SRPEN
Den má 13 hod. a noc 11 hod.

Zaèátek pùstu k Zesnutí pøesv. Bohorodice
Køí�i: 1 Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20;
25–28; 30–35
Svìcení novì vybraného medu

14. 1.

ø Vynášení uctívaných døev �ivotodárného Køí�e
Pána. Sv. 7 mè. Makabejských: Abim, Antonín, Hurij,
Eleazar, Eusebon, Alim, Marcell a matka jejich Solomo-
nie a uèitel jejich Eleazar • Svátek nejmilostivìjšího Spa-
sitele a pøesv. Bohorodice. Památka pokøtìní Rusi

15. 2.
ø Prvmè. archidiakon Štìpán • Spr. Nikodém, Gama-
liel a syn jeho Aviv; ø bla�. Vasil Moskevský, divotvorce,
pro Krista jurodivý

16. 3.
Ct. Isakij, Dalmatus a Faustus • Sv. �ena Salome, myro-
nosice;ø ct. Antonij Øíman, divotvorec novgorodský

17. 4.
Sedm dìtí mè. efezských: Maximilián, Jamblich, Marti-
nián, Jan, Dionýsij, Exakustodián a Antonín • Ct.mè.
Evdokie; mè. Jelevferij; mè. Irína; sv. Daria

18. 5.
ø Pøedsvátek Promìnìní Pána. Mè. Eusignij • Svt.mè.
Anfirius a Favius , pape�ové øímští; mè. Pontius Øíman;
Vikentij (Vincent); Kristýna; Irenej; spr. Nonna , matka
svt. Øehoøe Theol.; svt. Euthimij, patr. konstantinop.

Svátek z dvanáctera (povolena ryba)
2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9
Svìcení ovoce

19. 6.

ìPROMÌNÌNÍ PÁNÌ

20. 7.
Ct. mè. Dometius Peršan (a dva uèedníci jeho) • Ct. Pi-
men Peèerský; mè. Marín, vojín a Asterij, senátor; ct.mè.
Potamie, divotvorkynì; ct.mè. Asterius, divotvorce

21. 8.
Svt. Emilián Vyznavaè, ep. kyzièský • Svt. Myron Krét-
ský, divotvorec; ct. Øehoø Sinajský; ct. Øehoø, ikonopisec
peèerský.è Ct. Zosima a Savvatij Solovìtští

Paremije22. 9.
è Ap. Matìj • Mè. Antonij Alexandrijský, Julián, Marki-
án, Jan, Jakub, Alexij, Dimitrij, Fótij, Petr, Leontij a Ma-
rie – patricie, Øehoø a dal. za ikonu Krista trpící; sv.
císaøovana Irena

23. 10.
Mè. arcidiakon Laurentius (Vavøinec) (a pape� Sixtus,
diakoni – Felix a Agapet, vojín Roman, Øímani) • Sv. Iro-
nius Filosof; bl. Lavrentij (Vavøinec), pro Krista jurodivý

24. 11.
Mè.arcidiakon Euplus • Mè. Zuzana, panna a s ní: Gaius
– pape� øímský, Gabin – knìz, Klaudius, Maxim a dal.;
ct.mè. Theodor a Vasilij Peèerští

25. 12.
Mè. Fotios a Anikita (a mnozí s nimi) • Svt.mè. Alexandr,
ep. kománský; mè. Pamfílij a Kapiton

26. 13.
ø Opuštìní svátku Promìnìní. Ct. Maxim Vyznavaè
(slu�ba se zpívala vèera) • Mè. Hyppolit, Ireneus, Abun-
dius a Konkordie, øímští; è svt. Tichon, ep. voronì�ský,
zadonský divotvorce

Konec pùstu27. 14.
øPøedsvátek Zesnutí pøesv. Bohorodice.øPror. Miche-
áš • ø Ct. Theodosij, igumen peèerský

Svátek z dvanáctera (je-li pùst, povol. ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

28. 15.

ì ZESNUTÍ PØESVATÉ BOHORO-
DICE
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29. 16.
ø Pøenesení rukou nevytvoøeného obrazu Pánì z Edesy
do Konstantinopole • Mè. Diomidius, lékaø; ct. Jáchym
Bulharský, poustevník; ct. Nikodým Meteorský

30. 17.
Mè. Myron, knìz • Ct. Alypij, ikonopisec peèerský; mè.
Pavel, sestra jeho Juliána a další; Straton, Filip, Euti-
chian a Kyprian; mè. Thyrsa, Levkie, Koronáta a dal.

31. 18.
Mè. Florus (Kvìtoslav) i Laurus • Mè. Herm, Serapion
a Polien; svt.mè. Emilián a s ním Hilárius, Dionýsij a
Hermippus; svt. Joan a Georgij, patriarchové konstanti-
nopolští; ct. Christoforos; ct. Jan Rylský a sv. Lukáš

ZÁØÍ

1. 19.

Mè. Ondøej Stratelat (a s ním 2593 mè. vojínù) • Mè. Ti-
mothej, Agapij a Thekla; svt. Pitirim; sv. Kalistratos. Svá-
tek ikony Matky Bo�í Donské

2. 20.
Pror. Samuel • Mè. Ševíø a Memnon, upálení; mè. Luki-
os, senátor; mè. Ilidoros a Dosus; 38 mè. upálených: Ori-
on, Ora, Chrisantos, Pantaleon, Viktor, Rín, Zotik,
Achiles a další

3. 21.
Ap. ze 70ti Tadeáš; mè. Vassa (a dìti její – Theognost,
Agapios a Pistos) • ø Ct. Avramij (Abraham) Peèerský,
archimandrita, smolenský divotvorce

Svátek
�id 13,7–16; Jan 10,9–16

4. 22.

è Svt. mè. Gorazd, biskup èeský a morav-
sko-slezský. Mè. Agathonik (a Zótik, Theoprépij, Akin-
dýn, Severián a dal.) • Mè. Felix. Svátek Gruzínské ikony
Matky Bo�í

5. 23.
ø Opuštìní Zesnutí pøesv. Bohorodice. Mè. Luppus
(slu�ba jemu se bude zpívat zítra) • Svt.mè. Irenej (Lubo-
mír), ep. lyonský; svt. Kallinik, patriarcha konstantino-
polský; svatá Al�bìta

6. 24.
Svt.mè. Eutychos, uèedník ap. Jana •øPøenesení ostat-
kù svt. Petra, metrop. moskevského; ap.rovn. svt.mè.
Kosma Aitolský. Svt. mè. Maxim Gorlický. (Památka
zjevení pøesv. Bohorodice ct. Sergiji Radonì�skému)

7. 25.
ø Ap. Bartolomìj; ø ap. ze 70ti Titus, ep. krétský •
Svt. Mína, patriarcha caøihradský; svt. Jan Kappadocký,
patriarch konstantinop.; svt. Epifanij. patriarch konstan-
tonop.; sv. Øehoø Utrechtský; sv. Jan Karpatský

8. 26.
Mè. Adrian a Natalie (a dalších 23 mè.) • Mè. Hadrián,
syn císaøe Proba è Nalezení Vladimírské ikony Matky
Bo�í

9. 27.
Ct. Pimen Veliký • Svt. Liberius, pape� øímský; mè. An-
thisie Nová; ct.svt.mè. Kukša a ct. Pimen Postník,
peèerští

10. 28.
Ct. Moj�íš Mouøenín (Muøín, Ethiopan);è ct. Jov Poèá-
jevský (slu�ba 6. kvìtna) •øSbor ctihodných otcù kyjev-
sko–peèerských v daleké jeskyni ct. Theodosije odpoèí-
vajících; spr. Anna, prorokynì v chrámu jerusalemském;
spr. Ezechiáš, král judský

Svátek; den postní (bez ryby)
Skut 13,25–32; Mar 6,14–30

11. 29.

š Stìtí hlavy Proroka, Pøedchùdce a Køtitele
Pánì, Jana • Mè. Anastasij Bulhar. Památka všech pra-
voslavných vojákù padlých v poli

12. 30.
Svìtitelé: Alexandr, Jan Postník a Pavel Nový, patriar-
chové konstantinopolští • Ct. Alexandr Svirský, divotvor-
ce s uèedníky; è kní�e Alexandr Nìvský; è kn. Daniil
Moskevský; ct. Kryštof Øíman; ct. Fantýn Kalabrijský, di-
votvorce soluòský; svìtitelé a patriarchové srbští

Je-li pùst, povoleno víno a olej13. 31.
øPolo�ení ctìného pásu pøesvaté Bohorodice • Svt.mè.
Cyprian (Kyprián), ep. kartagenský; svt. Gennadij, pa-
triarcha konstantinop.; 366 mè. nikomedských; sv. Ai-
dan, první biskup lindisfarnský, divotvorce

V PDF je tento pøeklad ke sta�ení na internetové adrese:
pravoslavi.cz/liturgie

O pojmu blahoda� viz: orthodoxia.cz/blahodat.htm

S vdìèností a nehynoucí úctou pøipisuji zvláštní podìkování
prot . Miroslavovi a Dar ji Mu�íkovým.

Nech� je toto nové vydání liturgie
spojeno s jejich svìtlou

památkou.

Jan Baudiš

Pou�itá literatura:
Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zpìvù pravoslavné církve (tzv. „Goraz-
dùv sborník“) (pøipravil svatý vladyka muèedník Gorazd Pra�ský a Moravskoslez-
ský; 1. vydání – Praha, 1933; 2. upravené vydání – Praha, 1951)
Bo�ská liturgie sv. Jana Zlatoústého (vydal presbyter Èestmír Kráèmar – Praha,
1927)
Bo�ská liturgie našeho svatého otce Jana Zlatoústého (pracovní verze nového èeské-
ho pøekladu; Litomìøice; 2006)
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)
Slu�ebnik (upravený reprint starší knihy; vydání svatého archijerejského synodu
Srbské pravoslavné církve – Bìlehrad, 1962)
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.)
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tù. I tak pøináší nový text dost úprav, oprav i doplòkù v porovnání s „Goraz-
dovým sborníkem“. Jsme si jisti, �e i pøi zachování mírnì archaického znìní
(jak je to obecnì u posvátných textù tradièních nábo�enství obvyklé) je náš
pøeklad na všech místech dokonale srozumitelný bì�nì vzdìlanému sou-
èasníkovi, pouèenému v oblasti pravoslavné terminologie.

Církevnì-slovanský text byl pøi editování porovnáván z nìkolika církev-
nì-slovanských Slu�ebníkù vytištìných v rùzných zemích a v rùzných do-
bách; hlavní prameny: nový ruský výtisk z Moskvy; slovenská edice místní
pravoslavné církve z padesátých let (odtud pøevzaty nìkteré adaptace textu
pro místní církevní pomìry); starší srbský výtisk; ruské znìní z carské doby
(viz pøehled pramenù na konci). Na místech textu, kde se znìní lišila (a� u�
obsahem èi pravopisem), byla pøevzata varianta, na které se shodla alespoò
dvì z výše uvedených vydání, nebo ta, která nejlépe korespondovala s èes-
kými pomìry. Další korektura byla pak provedena dle souèasného znìní li-
turgie v Rusku – èerpaného z oficiálního serveru Moskevského patriarchá-
tu. Pøihlédnuto bylo i k souèasným pøekladùm do ruštiny. Pravopisnì byl
text v nìkolika drobnostech upraven s ohledem na místní specifika (nìkte-
ré zkratky byly rozepsány do plného znìní, psaní alespoò nìkterých vel-
kých písmen upraveno dle souèasné ruské i èeské konvence – a to v tìch pøí-
padech, kde se obì shodují; podobnou ale ještì rozsáhlejší úpravu psaní vel-
kých písmen církevnì-slovanského textu má Nový zákon vydaný jako
bilingue – v církevnì-slovanském znìní s èeským pøekladem (Nový Zákon
ve dvou dílech, Petrohrad, 1892 a 1897).

V záøí 2012 bylo tomuto liturgickému pøekladu udìleno archijerejské
po�ehnání k vydání. Posléze byl ještì pøipojen text veèerní bohoslu�by a ka-
lendárium. Kniha byla vypravena do tisku v r. 2013—2019.

Úèast øady teologù a jazykových poradcù na pøípravì textu skýtá nadìji, �e
si toto liturgické vydání najde své místo mezi èeskými pøeklady posvátných
pravoslavných textù.

Redaktor
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ZÁØÍ
Den má 12 hod. a noc 12 hod.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
1.Tim 2,1–6; Luk 4,16–22 (novoletí)

14. 1.

è Zaèátek nového církevního roku (letopoèet
od stvoøení svìta). Ct. Simeon Sloupník (a matka jeho
Marta) • Sbor pøesv. Bohorodice (arménský); mè. Aithal;
mè. 40 �en postnic a mè. Ammun, diakon, uèitel jejich;
mè. Kallistos, Euod, Hermogen (bratøi); spr. Jozue
Navin

15. 2.
Mè. Mamant (a otec jeho Theodot a matka Rufína); svt.
Jan Postník, patriarcha caøihradský • è Ct. Antonij Pr-
vozakladatel a Theodosij Peèerští, kinoviálního mo-
našství na Rusi vùdcové; 3618 mè. nikomedských

16. 3.
Svt.mè. Anthimos, ep. nikomedský (a s ním diakon The-
ofil, Dorothej, Mardonij, Migdonij, Petr, Indis, Gorgonij,
Zinon a Domena, panna a Euthimij) • Sv. Thiba, diako-
nisa; mè. Basilissa Nikomédská; bl. Jan, divotvorce
rostovský

17. 4.
Svt.mè. Vavylos, ep. Velké Antiochie (s ním tøi dìti a mat-
ka jejich Christodula); sv. Bohavidoucí pror. Moj�íš •
Mè. Hermína, dcera ap. Filipa

18. 5.
ø Pror. Zachariáš (a spr. Al�bìta, rodièe sv. Jana Køtite-
le) • Zabití kn. Glìba; mè. Iriada; mè. Raisa

Je-li pùst, povoleno víno a olej19. 6.
øVzpomínání divu arcivojevùdce archandìla Michaela •
Mè. Eudoksij (Romilus, Zinon, Makarij a s nimi 11.000
dalších v Armenii); ct. Archipus.

20. 7.
øPøedsvátek Narození pøesv. Bohorodice. Mè. Sozont •
Ap. ze 70ti Ebodos a Onisiforos;ø svt. Joan, archiep. no-
vgorodský; ct.mè. Makarij Kanìvský, archimandrita

Svátek z dvanáctera (povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

21. 8.

ì NAROZENÍ PØESVATÉ BOHO-
RODICE • Ct. Ethelburga, britská královna

Je-li pùst, povoleno víno a olej
Galat 4,22–31; Luk 8,16–21 (bohootcùm)

22. 9.

ø Spr. rodièe Jáchym (Joakim) a Anna • Mè. Severián
(a Chariton).øCt. Josef Volocký, divotvorec; ct. Theofan
Vyznavaè; bl. Nikita Caøihradský; svt. Feodosij Èernigov-
ský. Památka 3. všeobecného (ekumenického) snìmu

23. 10.
Mè. Minodora, Mitrodora a Nymfodora • Ap. ze 70ti:
Apellus, Lukius a Kliment; sv. Pulchérie (Krasava), císa-
øovana øecká; ct.kn. Ondøej Kamenský

24. 11.
Ct. Theodora Alexandrijská • è Ct. Sergej a German,
valaamští divotvorci; è ct. Siluan Athonský; mè. Ia
a s ní 9000 mè. v Persii; mè. Dimitrij, jeho �ena Evanthia
a Dimitrián, syn; svt. Daniel, keltský mnich a biskup. Ct.
Eufrosin, svatý kuchaø

25. 12.
ø Opuštìní Narození pøesv. Bohorodice. Svt.mè. Auto-
nomij, ep. italský • Svt.mè. Kornutos, ep. nikomedský;
mè. Julián a s ním 40 mè. Chirotonie svt.mè. Gorazda

Je-li pùst, povoleno víno a olej26. 13.
Pøedsvátek Povýšení. ø Obnovení chrámu Vzkøíšení
v Jerusalemì. Svt.mè. Kornelius, setník • Svt.mè. Julián,
presbyter; mè. Eliáš, Zotik, Lukián a Valerián

Svátek z dvanáctera a pùst (povoleno víno
a olej, ale bez ryby) 1.Kor 1,18–24;
Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35

27. 14.

ìPOVÝŠENÍ SVATÉHO KØÍ�E PÁNÌ
(Èili „Pozdvihování svatého Køí�e nad celým svìtem“;
navrácení Køí�e.) •  Zesnutí svt. Jana Zlatoústého

28. 15.
ø Velkomuèedník Nikita • Svt.mè. Filius, ep. a mnozí
s ním; mè. Theodot, Askliad a Maxim; mè. Porfýrij; ct. Fi-
lothej, knìz v Malé Asii; svt. Simeon, archiep. soluòský

Svátek. Efez 4,17–25; Mat 13,44–5229. 16.
èSv. mè. Ludmila, knì�na èeská; ct. Prokop, igu-
men monastýru sázavského. ø Vmè. Euthimie Vše-
chvalná • Mè. Sebastiána; mè. Melitina; mè. Viktor
a Sosthenos; ct. Dorotheos, poustevník egyptský
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30. 17.
Mè. Sofie a její dcery – Vìra, Nadì�da a Ljuba • Mè. The-
odotie a Agathokla. Caøihradská ikona Matky Bo�í.

ØÍJEN

1. 18.

Ct. Eumenius, ep. hortinský, divotvorce • Mè. Ariadna,
Sofie a Irína; svt. Arkadij, ep. novgorodský; vmè.kn. Bid-
zin a mè.kn. Šalva a Elizbar

2. 19.
Mè. Trofimus, Savvatij a Dorymedont • Mè. Zosima,
poustevník; kn. Igor Èernigovský; ø zbo�ný kn. Feodor
a jeho dìti – kn. David, Konstantin, divotvorci

Je-li pùst, povoleno víno a olej3. 20.
øVmè. Eustatij (Plakida) a jeho �ena Theopistie a jejich
dìti Agapij a Theopistos •øMè. Michail, kní�e èernigov-
ský a bojar jeho Feodor, vyznavaèi a divotvorci; kn. Oleg;
ct.mè. Jan, egyptský vyznavaè a 40 mè. s ním; ct.mè.
Hilarion

4. 21.
øOpuštìní Povýšení. Ap. ze 70ti Kodratus • Svt.mè. Ipa-
tij, ep. efezský a Andrej, presbyter jeho; è svt. Dimitrij,
metrop. rostovský; mè. Eusebios; mè. Priska

5. 22.
Svt.mè. Foka, ep. synopský • Pror. Jonáš; ct. Jonáš, pres-
byter, otec sv. Theofana, tvùrce kánonù a Theodora Po-
psaných. Spr. Petr; ct. Kosmas Zografský. 26 ct.mè.
zografských

Je-li pùst, povoleno víno a olej
Galat 4,22-31 (od pol.); Luk 1,5-25
(Janu Køtiteli)

6. 23.

øPoèetí Pøedchùdce a Køtitele Pánì Jana • Ct. �eny Xan-
tippa a Polyxenie; mè. Iraida, panna; mè. Mikoláš Panta-
polos; mè. Jan; svt. Innokentij, metr. moskevský

7. 24.
øPrvmè. Thekla, apoštolùm rovná • Ct. Korpios Pales-
týnský; sv. Štìpán (v monašství Šimon), David a Vladi-
slav Srbští; ct. Nikandr, poustevník peèerský

8. 25.
Ct. Eufrosinie Alexandrijská •èCt. Sergej Radonì�ský,
divotvorce; ct. Evfrosína Suzdalská; ct.mè. Pafnutij
Egyp�an a 546 mè. s ním; sv. Prochor, uèedník ev. Jana

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
1. Jn 4,12–19 (od pol.); Jan 19,25–27;
21,24–25

9. 26.

š Zesnutí sv. apoštola a evangelisty Jana Theo-
loga •èSvt. Tichon, patriarcha moskevský a celé Rusi;
svt.mè. Vladimir, presbyter; spr. Gedeon, soudce israel-
ský; ct. Efrém Perekomský, Novgorodský

10. 27.
Mè. Kallistratos a dru�ina • Ap. ze 70ti: Marek, Aristar-
chos a Zina; mè. Gajána; 15 mè. na lodi upálených;ø ct.
Savvatij, solovìcký divotvorce; mè. Akilína Soluòská;
ø svt.mè. Petr, metr. krutický

Svátek. Gal 6,2–8; Luk 6,17–2311. 28.
èSv. mè. Václav, kní�e èeský;è ct. Chariton Vy-
znavaè • ø Ct. schimonach Kyrill a schimonachynì Ma-
rie (rodièe ct. Sergije Radonì�.); pror. Báruch; sbor cti-
hodných Otcù peèerských v blízkých jeskyních sv. Anto-
nije odpoèívajích

12. 29.
øCt. Kyriak, poustevník • Mè. Petronie; ct. Theofan Mi-
lostivý. Svt. Joann, ep. šanghajský a sanfranciský

13. 30.
øSvt.mè. Øehoø, ep. a osvìtitel Velké Arménie; mè. Rip-
simie, Gajanie a 35 svatých panen a 70 mu�ù muèedníkù
• è Svt. Michal, prvý metropolita kyjevský a celé Rusi,
divotvorce

Vysvìtlivky nìkterých zkratek
ap. – à3ïî1ñòîëü, apoštol;
pror. – ïðîðî1êú, prorok;
mè. muè. – ìy÷åíèêú, muèedník;
ct. – ïðåïîä0áíûé, ctihodný (mnich, poustevník);
svt. – ñâzòè1òåëü, svìtitel (biskup nebo knìz);

svt. mè. – ñâzùåííîìy÷åíèêú; svìtitel muèedník
(biskup nebo knìz muèedníkem);
ep. – episkop, biskup, archiep. – archiepiskop;
vmuè. – velkomuèedník;
kn. – êíz1çü, kní�e (knì�na);
bl. bla�. – áëàæeííûé, bla�ený, blahoslavený.
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Pak diákon pøijímá Tìlo Kristovo.
Knìz bere kalich: Drahocenná a svatá (a �ivotodárná*) Krev Pána a Boha
i Spasitele našeho Je�íše Krista podává se mnì, opìt (pøistupujícímu)
slu�ebníku Bo�ímu, knìzi… Po pøijímání: Hle, dotekl se úst mých, snímá…
Diákone, pøistup!
Diákon: (Hle, pøistupuji k nesmrtelnému Králi a Bohu našemu.*) Podej mi,
vladyko, drahocennou a svatou Krev…
Knìz: Drahocenná a svatá Krev Pána a Boha i Spasitele našeho Je�íše
Krista podává se (opìt*) (pøistupujícímu) slu�ebníku Bo�ímu, diákonu…
Knìz øíká diákonu po pøijímání z kalicha: Hle, dotekl se úst tvých, snímá…
(* = uvedeno jen ve svatohorském Ieratikonu)

Závìrem k èeskému pøekladu. �ádný pøeklad není dokonalý, a samo-
zøejmì ani tento. Øada nedostatkù mohla uniknout pozornosti pøekladate-
lù. Mnoho jednotlivostí i vìc celkového stylu je zase vìcí názoru, vytèeného
cíle a stanovené koncepce (viz v pøedmluvì). Sna�ili jsme se o pøesnost, vý-
sti�nost, návaznost na místní tradici i o poeticko-melodický, „velebný a ne-
svìtský“ jazykový styl, který je od liturgického projevu obecnì oèekáván. —
Mìjme na pamìti, �e �ádný pravoslavný bohoslu�ebný a modlitební text
není izolovaným fragmentem, ale je �ivou souèástí celé pravoslavné du-
chovnosti; je provázán s jinými modlitebními texty, jeho èásti jsou citovány
v dílech svatých Otcù. Proto má být pøeklad nejen co nejvýsti�nìjší, co se
obsahu a myšlenky týèe, ale mìl by být dle mo�ností i jazykovì pøiléhavý
a svým slovníkem navazovat na širší liturgickou a svatoocovskou tradici. —
�ádoucí je pokud mo�no pevnì stanovená konvence pro pøevod ka�dého
staroslovìnského (resp. øeckého) pojmu do èeského liturgického jazyka
(jistý druh konkordantnosti) tak, aby se (v mo�né míøe) nekumulovalo
mnoho pùvodních termínù v jednom èeském slovu nebo se výchozí pojmy
nepøevádìly do takových èeských slov, která jsou v �ivé èeské nábo�enské
kultuøe ji� zaøazena do jiného kontextu, vnímána okolní spoleèností v ne-
pravoslavných a ne�ádoucích souvislostech, resp. jsou u� naplnìna od-
chylným významem. Pøekladatelská konvence by umo�nila pouèenému
èeskému ètenáøi nad ka�dým slovem èeského pøekladu rozpoznat, jaké sta-
roslovìnské (resp. øecké) slovo bylo pou�ito v pøedloze.

Nemìnili jsme všechna místa starého gorazdovského pøekladu, jejich�
úprava se nabízela. Nepøáli jsme si toti�, aby se pøedkládaný text pøíliš od-
poutal od za�itého starého znìní èeské liturgie. Pro slou�ící duchovenstvo
i pro naslouchající vìøící by to byl zøejmì pøíliš veliký skok a to není v litur-
gickém vývoji �ádoucí. Proto jsme se rozhodli ponechat korekci nìkterých
obratù a modernizaci jistých formulací na pøíští generaci èeských liturgis-
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Vzpomínání osob „v moc postavených“

Podle dostupných informací není v pravoslavných církvích ve svìtì v našich
dobách pøijato vzpomínat pøi bohoslu�bách hlasitì jména svìtských stát-
ních pøedstavitelù. Dokonce ani v pravoslavných zemích, kde jsou vrcholný-
mi zástupci státu osoby, které jsou pravoslavnými køes�any, nebývají jejich
jména vìtšinou vzpomínána pøi hlasitých modlitbách na liturgii. V souèas-
nosti se lze pøi obvyklých bohoslu�bách v pravoslavné církvi po svìtì setká-
vat spíše s praxí pouhého obecného vzpomínání svìtské vlády. Tomu je pøi-
podobnìna i praxe, kterou zachycuje tento pøeklad liturgie.

O jedné drobnosti v postupu svatého pøijímání duchovenstva.
V pravoslavném svìtì se vyskytují rùzné praxe v pou�ívání vìty: „Hle, (zno-
vu) pøistupuji k nesmrtelnému Králi a Bohu našemu.“ — V církevnì-slo-
vanských Slu�ebnících se vyskytuje jen jednou, pøed diákonským pøijímá-
ním z kalicha. (Stejná praxe je i v anglickém pøekladu rumunského Slu�eb-
níku.) — V øeckém Slu�ebníku se vyskytuje dvakrát – øíká ji knìz pøed
pøijímáním Tìla Kristova, a pak diákon pøed pøijímáním Tìla Kristova
(pøed pøijímáním Krve Kristovy se nepraví); ve svatohorském øeckém
Slu�ebníku vyskytuje se tøikrát – navíc ještì pøed pøijímáním diákona z ka-
licha. — Pøeklad Ruské zahranièní církve v Americe pou�ívá tuto vìtu tøi-
krát: diákon i knìz pøed pøijímáním Tìla Kristova a diákon pak ještì i pøed
pøijímáním z kalicha. Nikde jsem však nenašel, �e se tato vìta øíkala ètyøi-
krát (tj. i pøed pøijímáním knìze z kalicha).

Pro úplnost – ní�e je struèný postup pøijímání knìze a diákona v øecké li-
turgii. V øeckém Slu�ebníku (Ieratikonu) následuje spoleèná modlitba
slou�ících „Vìøím, Pane, a vyznávám…“ ihned po vlévání horké vody do ka-
licha. Postup pøijímání je pak ve zkratce tento:
Knìz: Odpus�te (bratøi, spoluslou�ící apod.) mnì høíšnému.
Knìz praví diákonu: Nech� pamatuje na diákonství tvé Hospodin Bùh
v království svém, nyní i v�dycky…
Bo�e, oèisti� mnì høíšného a smiluj se nade mnou. (3×)
Vezme s bázní èástici »CHS«: Hle, pøistupuji ke Kristu, nesmrtelnému Krá-
li a Bohu našemu. Drahocenné a pøesvaté Tìlo Pána a Boha i Spasitele na-
šeho Je�íše Krista podává se mnì, knìzi…
Po po�ití Tìla Kristova a peèlivém a opatrném oèištìní ruky: Amen.
Pak dí: Diákone, pøistup!
Diákon: Hle, pøistupuji ke Kristu, nesmrtelnému Králi a Bohu našemu. Po-
dej mi, vladyko, drahocenné a svaté Tìlo Pána a Boha i Spasitele našeho
Je�íše Krista.
Knìz: Diákonu (jméno) podává se drahocenné a svaté a pøeèisté Tìlo…
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ØÍJEN
Den má 11 hod. a noc 13 hod.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
�id 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28

14. 1.

ì Záštita pøesvaté Bohorodice (Pokrov). Ap.
ze 70ti Ananiáš; ct. Roman Sladkopìvec • Mè. Dominik
Soluòský; mè. Krescents, Evagrius, Marcialus, Jannua-
rius, Alexandr, Hotie, Saturnie, Vìra, Prima, Donata
a dalších; ct. Jan Kukuzel a Øehoø Athonský;ø ct. Sávva,
višerský divotvorce

15. 2.
ø Svt.mè. Kyprián a mè. Justýna • Bla�. Ondøej, pro
Krista jurodivý. Kn. Anna Kašinská; bla�. Kyprián, juro-
divý; mè. Øehoø Athonský

16. 3.
øSvt.mè. Dionýsios Areopagitský, ep. athénský • Rusti-
kos, presbyter a Jelevferij, diakon; ct. Jan Chozevita,
ep. caesarijský; bl. Hesychast Athonský

17. 4.
Svt.mè. Jerotheos, ep. athénský • Sv. Damara; mè. Domi-
nika a dcery její Veronika a Prosdokie; ct. Ammon; sv.kn.
Vladimír Novgorodský, divotvorec; ø svt. Hurij
a Varsonofij Kazanští

18. 5.
Mè. Charitýna •èSvt. Petr, Alexej, Jóna, Filip, Hermo-
gen Moskevští a celé Rusi, divotvorci; svt.mè. Dionýsi-
os, ep. alexandrijský; ct. Damián, Jeremija a Matfej, jas-
novidní proroci peèerští

Je-li pùst, povoleno víno a olej19. 6.
è Sv. ap. Tomáš • Ct.mè. Makarios Athonský

20. 7.
øMè. Sergej a Bakchus • Mè. Julián, presbyter a Kesarij,
diakon; mè. Eusebios a Filinos; mè. Pelagie z Tarsu; svt.
Marek, pape� øímský; ct. Sergij Poslušný, peèerský

21. 8.
Ct. Pelagie • Ct. Taisie Egyptská; ct. Trifon, archimandr.;
ct. Dositej; sv. Petronie (Petronilla); sv. Alexij Karpatský

Je-li pùst, povoleno víno a olej22. 9.
è Ap. Jakub Alfeùv • Ct. Andronik a �ena jeho Athana-
sie. Spr. Abraham, praotec a pøíbuzný jeho Lot

23. 10.
Mè. Eulampios a Eulampie • è Ct. Amvrosij Optinský.
Bla�. Andrej Totemský, pro Krista jurodivý; 26 ct.mè. zo-
grafských. Sbor volyòských svatých

Památka svatých Otcù 7. všeobecného snìmu
(koná se nejbli�ší nedìli)

24. 11.

Ap. ze 70ti Filip (ze sedmi diakonù); ct. Theofan Popsa-
ný, vyznavaè a kánonù tvùrce, ep. nikejský • Ct. Lev Op-
tinský. Sbor ctihodných optinských starcù: Lva, Ma-
kárije, Amvrosije, Moiseje, Antonije, Ilariona, Isakije,
Anatolije, Josifa, Varsonofije, Anatolije, Nektarije, Niko-
na vyznavaèe, Isakije svt. mè. Mè. Zinaida a Filonilla; sv.
Viktorína;  ct.  Feofan,  postník  peèerský. Památka  divu
ikony Pána našeho Je�íše Krista v Bejrùtu

25. 12.
Mè. Probus, Tarachos a Andronik; ct. Kosma, ep. mai-
umský, kánonù tvùrce • Mè. Domnika; sv. Martin Milos-
tivý, ep. tourský. è Svátek sv. Jana Køtitele na památku
pøenesení z Malty èásti døeva Kristova Køí�e, ikony Mat-
ky Bo�í napsané sv. evangelistou Lukášem a pravé ruky
Pøedchùdce a Køtitele Pánì Jana. Svátek Jerusalemské
ikony Matky Bo�í

26. 13.
Mè. Karpus a Papylas (a s nimi Agathodor a Agathonika)
• Ct. Benjamín Peèerský; mè. Florentij; vmè. Chrýsie
(Zlatava) Bulharská. è Yverská ikona Matky Bo�í

27. 14.
Mè. Nazárij, Gervasij, Protasij i Kelsus; ø ct. Paraskeva
Srbská (svatá Petka) • Mè. Silván, presb. gazský; ct. Ni-
kola Svatoš, peèerský, kn. èernigovský

28. 15.
Ct. Euthimij Nový, Soluòský; ct.mè. Lukián, presb. anti-
ochijský • Sv. kní�e Rostislav Moravský. Svt.mè.
Lukián Peèerský

29. 16.
Mè. Longin, setník u køí�e Pánì • Ct. Malus, poustevník;
mè. Leontij, Dometij, Terentij, Domnin
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30. 17.
Pror. Ozeáš; ct.mè. Ondøej Krétský • Sv. Lazar Vzkøíše-
ný; mè. nezištníci Kosma a Damián a bratøí jejich:
mè. Leontij, Anthimus a Eutropius; bla�. Alipije
Goloseevská

Je-li pùst, povoleno víno a olej31. 18.
èSv. apoštol evangelista Lukáš • Mè. Marín; ct. Julián,
poustevník mesopotámský; ct. Josef Volocký, igumen
a divotvorce; ct. David Serpuchovský; mè. Aristobulos

LISTOPAD

1. 19.

Pror. Joel; mè. Uar a s ním 7 uèitelù køes�anských; ø ct.
Jan Rylský • Bl. Kleopatra (Vlastislava) a syn její Jan;
svt.mè. Sadok, ep. perský a 128 mè. s ním; sv. spr. Jan
Kronštadtský, divotvorce

2. 20.
ø Vmè. Artemij Antiochijský, vojevùdce • Ct. Gerasim
Athonita. Svt.mè. Nikolaj, presbyter; svt.mè. German,
ep. alatyrský. Spravedlivé dítì Artemij Verkolský

Svátek. Efez 4,17–25; Mat 13,44–523. 21.
è Sv. muè. Ludmila Èeská, pøenesení ostatkù.
øCt. Hillarion Veliký • Mè. Jan Peloponéský;ø svt. Ilari-
on, ep. meglinský; ct. Ilarij, schimník peèerský; mè. Dasi-
us, Gaius a Zotik

4. 22.
Ap.rovn. Averkios, ep. jerapolský, divotvorec; sedm dìtí
efezských – mè.: Maximilián, Jamblich, Martinián, Dio-
nýsij, Antonín, Konstantín (Exakustodián) a Joann • Ct.
Lot Egyptský; svt. vyznavaè Georgios z Dramy (Karsli-
dis, starec). è Svátek divotvorné ikony Matky Bo�í
Kazanské

Je-li pùst, povoleno víno a olej5. 23.
ø Ap. Jakub, bratr Pánì • ø Svt. Jákov Novgorodský,
divotvorce; svt. Ignatios, patriarcha caøihradský

6. 24.
Mè. Arethos a s ním 4299 mè. • Mè. Synklitikie a její dvì
dcery; ct. Aretha, Sisoj a Theofil, zátvorníci peèerští;
mè. Nerdon; svt. Papas, ep. skifrský. è Svátek ikony
Matky Bo�í „Všech trpících potìšení“

7. 25.
Mè. Markián a Martyrij, notáøi konstantinop.; spr. Tabita
(Dorkas) • Mè. Anastasij

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)8. 26.
èVelkomuèedník slavný Dimitrij Soluòský, my-
rotoèivý • Mè. Luppus; ct.mè. Josef Athonský. (Vzpo-
mínka na strašné zemìtøesení v Konstantinopoli r. 740)

9. 27.
Mè. Nestor Soluòský • Ct. Nestor, letopisec peèerský;
mè. Marek, Soterichos a Valentýna; svt. Kiriakos, patri-
archa konstantinop.; kn. Andrej Smolenský.

10. 28.
Mè. Terentios a Neonilla a 7 dìtí jejich; ct. Stefan Savvait,
tvùrce kánonù. ø Vmè. Paraskeva, nazývaná Pátek;
ø svt. Arsenij Srbský, 1. archiepiskop.èCt. Jov, igumen
poèájevský. è Svt. Dimitrij Rostovský • Svt.mè. Kyria-
kos, patriarcha jerusalemský; ct. Arsenios
Kappadokijský

11. 29.
Ct.mè. Anastasie Øímanka; ct. Avrám, zátvornik peèer-
ský • Ct. Abrahám a bl. Marie;ø ct. Avramij, archim. ros-
tovský, divotvorce

12. 30.
Svt.mè. Zenobios, ep. egejský a mè. Zenobie, sestra jeho
• Ap. ze 70ti: Tertus, Markus, Justus a Artemus

13. 31.
Ap. ze 70ti: Stachus, Amplius, Urvanus, Narcis, Appelus
a Aristobulos; mè. Epimachos • Ct. Spyridon a Nikodým,
pekaøi prosfor peèerští; ct. Maura; 100 000 mè. tbilis-
kých, umuèených Mongoly; svt. mè. prot. Joann Carsko-
selský a Petrohradský (Koèurov)

Seznam denních památek jmen svatých je rozdìlen bul-
letem (puntíkem) • Svatí uvedení pøed ním, mají svou
slu�bu v mineji, a tudí� se jim zpívají hymny (jména uve-
dená sice pøed bulletem ale v závorkách, se pøi skladbì

slu�by nezohledòují). • Za bulletem jsou uvedeny další
svátky a jména dalších svatých, kteøí mají toho dne pa-
mátku a mohou být pøipomenuti, ale vìtšinou nejsou do
sestavování denní bohoslu�by  zaøazeni.
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mìlo být „uvìznìné“ atd.) Místo „krev Nového zákona“ by mohlo být „krev
Nové smlouvy“. Místo „plnost Ducha Svatého“ by mo�ná mohla být zajíma-
vá varianta uvedená v nìkterých vydáních, kterou bychom mohli pøelo�it:
„Plnost kalicha, plnost víry, plnost Ducha Svatého“ (viz nìkteré øecké Slu-
�ebníky èi rumunský pøeklad do angliètiny na biserica.org). — Epiklesi
jsme v pøípadì Zlatoústovy liturgie ponechali s novodobým (dnes však ji�
obvyklým) rozšíøením vsuvkou tøikrát opakovaného troparu tøetí hodinky
prokládaného verši 50. �almu. Vytváøí se tím v epiklesi triadologický dù-
raz, který v liturgii sv. Jana Zlatoústého nièemu nevadí (narozdíl od litur-
gie sv. Basila Velikého, kde tato vsuvka poškozuje znìní epiklese).

Èeské znìní niceocaøihradského symbolu pravoslavné víry. Zde
pou�itý èeský pøeklad vznikal v prùbìhu devadesátých let jako kolektivní
dílo zdejších duchovních a teologù, a byl následnì po�ehnán k pou�ívání
a publikování Jeho Bla�enstvem archiepiskopem Dorotejem, tehdejším me-
tropolitou èeských zemí a Slovenska (pøípisem ze dne 21. 5. 1998).

Revidovány byly všechny citace �almù – a to podle slovanského znìní Sep-
tuaginty (LXX). A to i za cenu, �e se mìní ty vìty liturgie, na nì� jsme ji�
zvyklí. „Pøeklad sedmdesáti“ (LXX) je v pravoslavné církvi jediným kano-
nickým znìním �almù u� proto, �e je autorizován prvotní církví. Je to sku-
teènost o to významnìjší, �e všechny tradièní èeské pøeklady �almù vychá-
zely z jiných pøedloh, a proto se jejich znìní místy liší od LXX (a to obèas vý-
znamnì). To je dùvod, proè pou�ívání takových pøekladù, které nevycházejí
z LXX, mù�e být v pravoslavné bohoslu�bì v�dy jen doèasné – nouzové pro
dobu, kdy není pravoslavné znìní k dispozici.

Jména biblických postav jsou ponechána v tradièním slovanském znìní.
Jejich úprava podle �idovské konvence v ekumenickém pøekladu Bible ne-
pøinesla zøejmì nic, ne� zmatek (Melchisecha zmìnili ekumeniètí pøekla-
datelé na Malkísedeka, Elisea èi Eliseje na Elíšu, Jesse na Jišaje apod.)

Liturgické vzpomínání episkopù

V církevnì-slovanském znìní bylo zachováno ustálené ruské znìní s boha-
tými èestnými tituly episkopátu. V èeském pøekladu ponecháno prosté titu-
lování (metropolita, vladyka) dle èeské gorazdovské tradice. Do èeského
nábo�enského prostøedí se hodí v tomto ohledu nejvyšší støízlivost. Knìz
ovšem na místech liturgie, kde je pøedepsáno jmenovat biskupa, zachovává
pøi jeho titulování pøání svého nadøízeného. (Podotknìme však, �e obvyklý
èeský pøeklad „(Vysoko-) pøeosvícenost“ není zcela správný; nejedná se tu
pøece o osvícení, nýbr� o posvìcení; ïðåwñâzùåííýéøèé je tedy titul oznaèu-
jící nejvyšší posvìcení, proto nále�í nositeli biskupského svìcení.)
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Opraven byl pøeklad modlitby Cherubínské písnì, který trpìl celou øadou
nepøesností.

„Rozpomeò se na…“ je synonymicky støídáno s „pamatuj na…“ (druhé se
zdá být srozumitelnìjší a lépe vyslovovatelné; u dnešních lidí pou�ívání
termínu „rozpomeò se“ nìkdy evokuje myšlenku, �e Bùh na nás zapomnìl).
Pøi modlitbì za biskupy (po epiklesi) se místo formulace „nejprve rozpomeò
se“ zdá být adekvátnìjší „pøedevším pamatuj“ (nejedná se zde o to, na koho
se má Pán rozpomenout døíve a na koho pozdìji, ale o dùle�itost církevního
postavení biskupù, pro které �ádá církev nejvíce Bo�í pomoci).

Støídáno je také pou�ívání Bo�ího jména „Hospodin“ a „Pán“. Archaicky
znìjící slovo „Hospodin“ je natolik spojeno s èeskou nábo�enskou historií, �e
se ho zøejmì nelze úplnì vzdát; navíc zní krásnì a velebnì; v neposlední
øadì je srozumitelné východním návštìvníkùm èeských bohoslu�eb (napø.
ve výzvì: „K Hospodinu modleme se“). Na druhé stranì ignorovat souèas-
ným lidem pøirozené nazývání Boha Pánem, zøejmì takté� není pøijatelné;
bylo by dnes poci�ováno jako nedostatek, kdyby pøi bohoslu�bì nezaznìlo
vzývání Boha jako Pána (zvláštì, kdy� je souèástí èeského znìní Je�íšovy
modlitby). I sv. vladyka Gorazd se tomu nevyhnul a pøelo�il odpovìï vìøí-
cích v prosebné ektenii: „Dej�, ó Pane.“ V pøekladu se tedy vyskytují obì va-
rianty (slovo Pán se pøednostnì pou�ívá pro druhou Osobu Bo�ské Trojice,
Bo�ího Syna, Spasitele).

Aplikace zvratných pøivlastòovacích zájmen („tvého“ – „svého“ apod.) je
pøevzata ze znìní Gorazdova sborníku (pøíp. Slu�ebníku prot. Èestmíra
Kráèmara). Stejnì tak byla dle vzoru Gorazdova sborníku a dalších tradiè-
ních èeských liturgických knih ponechána pøi oslovování Boha zájmena:
„tobì, ti, tvùj“ apod., s malým poèáteèním písmenem (psaní velkého T na
zaèátku slova je podle pravopisného úzu vyhrazeno pro dopisy).

Tam, kde se v�ilo, ponecháváme archaické „-�“ na konci slova (dej�, který�
apod.) Ve slovu „spasi�“ je to výhodné pro výslovnost. Mnoha pravoslavným
tento archaizující styl liturgického jazyka vyhovuje; komu by se archaizují-
cí relikty nelíbily, prostì tuto koncovku nevysloví (podobnì té� koncovka
„-ti“ v infinitivech, kde jsme ji ponechali, kdy� pomáhá výslovnosti nebo se
v�ila). Zachovali jsme i obvyklé „vìkùv“ nebo kni�ní „jest“ (moderní sloves-
ný tvar „je“ – aè spisovný – pùsobí v liturgickém textu ponìkud hovorovì).
Nìkteré další archaismy však u� byly nahrazeny modernìjšími obraty.

V ektenii jsme vymìnili „pobo�nost“ za „zbo�nost“, „tíseò“ za „sou�ení“,
„zbaveni“ za „vysvobozeni“, „pøispìj“ za „zastaò se“. Nìkteré další mo�né
úpravy jsme pøenechali dalším generacím (napø. místo „zajaté“ by asi spíše
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LISTOPAD
Den má 10 hod. a noc 14 hod.

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)14. 1.
ø Sv. nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští
(a matka jejich ct. Theodotia) • Svt.mè. Jan, ep. a Jákob,
presb. v Persii umuèen

15. 2.
Mè. Akindin, Pigasij, Afthonij, Elpidifor, Anempodist a s
nimi 7000 umuèených • Ct. Markián Kirenejský; svt.mè.
Filogonij, patriarcha antiochijský

16. 3.
Mè. Akepsimos, ep., Josef, presbyter a Aithalos, diakon.
Obnovení (posvìcení) chrámu vmè. Jiøího, kde le�í jeho
tìlo. • Mè. Perpetua, Diktorína, Fótýnie; mè. Attikos,
Agapij (Lubomír), Eudoksios a dal.

17. 4.
Ct. Joannikos Veliký; svt.mè. Nikandros, ep. myrský
(a Hermos, presbyter) • Ct. Merkurij, postník peèerský

18. 5.
Mè. Galaktion a Epistimie; ø svt. Jóna, archiep. novgo-
rodský, divotvorce • Ap. ze 70ti: Patrob, Linus, Herm,
Gaij, Filolog; svt. Øehoø Alexandrijský

19. 6.
ø Svt. Pavel Vyznavaè, patr. konstantinop.; ø ct. boho-
nosný otec igumen Varlaam Chutinský, novgorodský
divotvorce • Mè. Tekusie, Alexandra, Polaktie, Klaudie,
Eufrosína, Athanasie a Matrona; mè. Viktor, mè.
Nikandros; ct. Luka Peèerský

20. 7.
Mè. 33 melitinských: Jeron, Hesychij, Nikandros, Atha-
nasij, Mamanstos, Kallinik, Nikon, Longin, Valerián,
Xanthos a dal.; ct. Lazar Galisijský, divotvorce, postník
na hoøe • Mè. Theodot, hostinský; mè. Auktos, Tavrion
a Thessalonikie

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
�id 2,2–10; Luk 10,16–21

21. 8.

è Sbor archandìla Michaela a dalších ne-
beských mocností beztìlesných.
Archandìlù: Gabriela, Rafaela, Uriela, Salafaela, Je-
hudiela, Barachiela a Jeremiela.

22. 9.
Mè. Onisifor a Porfýrij; ct. Matrona Caøihradská •
Ct. Theoktista Lezevská. Ct. Onisifor Peèerský; ct. Jan
Kolovos; ct. Simeon Metafrast; svt. Nektarios Aiginský,
metrop. pentapolský.èSvátek ikony Matky Bo�í, která
„rychle vyslyší“ (pohotové ku pomoci)

23. 10.
Ap. ze 70ti: Erastos, Olympos, Rodion (a Sosipatros,
Kvartos a Tertos) • Mè. Kalliop, Niros a Orion; mè. Orest,
lékaø. Sv. Arsenios Kappadokijský

24. 11.
Vmè. Mína; mè. Viktor a Stefanida (Štìpánka); mè. Vi-
kentij (Vincenc); ct. Theodor Studita, vyznavaè • ø Bl.
Maxim, pro Krista jurodivý, moskevský divotvorce; mè.
Benedikt, Matouš, Izák, Kristian a Jan. Ikona Matky
Bo�í: Yverská – myrotoèivá (Montrealská).

Je-li pùst, povoleno víno a olej25. 12.
ø Svt. Jan Milosrdný, pape� alexandrijský; ct. Nil
Postník • Bl. Jan Vlasatý, Rostovský; pror. Achiáš; ct. Nil
Myrotoèivý

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)26. 13.
šSvt. Jan Zlatoústý, archiepiskop Mìsta Konstantino-
va • Mè. Antonín, Nikifor a German; mè. Manetha;
ct.mè. Daskin Athonita

Svátek (je-li pùst, povolena ryba)27. 14.
èSv. apoštol Filip • Svt. Øehoø Palama, archiep. soluò-
ský; spr. císaø Justinián a císaøovna Theodora; mè. Kon-
stantin Athonský; mè. Panteleimon

Zaèátek „Filipovského pùstu“
k Narození Kristovu

28. 15.

Mè. a vyzn. Gurios, Samon a Abib • Mè. Elpidos, Marke-
los a Eustochios; svt. Tomáš Nový, patriarcha konstanti-
nop.; ct. Paisij Velièkovský; ct. Herman Aljašský

Je-li pùst, povoleno víno a olej29. 16.
è Svatý apoštol evangelista Matouš • Spr. Thulbian,
kní�e ethiopský, po køtu Matouš; svt. mè. Filumen, igu-
men monastýru u Jákobovy studny
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30. 17.
ø Svt. Øehoø Divotvorce, ep. neocesarijský • ø Ct. Ni-
kon, igumen radonì�ský (�ák ct. Sergije v Trojickém mo-
nastýru). Ct. Lazar Ikonopisec

PROSINEC

1. 18.

Mè. Platon Ankýrský a svt.mè. Roman, diakon • Mè. Za-
kcheus, diakon gadarinský a Alfeus, ètec caesarijský

2. 19.
è Svt. vyzn. Alexij Karpatský. Pror. Abdiáš; mè. Barla-
am • ø Ct. poustevníci a postníci Barlaam a Josef, care-
viè indický (a otec jeho car Abenir).èSvt. Filaret, metr.
moskevský a kolomenský; ct. Varlaam, první igumen
peèerský; mè. Aza a s ním 150 vojínù a jiných. Ct. Porfyri-
os Kavsokalyvita. (Bitva u Slavkova, 1805)

3. 20.
Pøedsvátek Uvedení. Ct. Øehoø Dekapolský; svt. Prokl,
archiep. konstantinop. • Mè. Eustathij, Thespesij a Ana-
tolij; mè. Dasius; mè. Azat, Sasonij, Thekla, Anna

Svátek z dvanáctera (povolena ryba)
�id 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28

4. 21.

ì UVEDENÍ PØESVATÉ BOHORO-
DICE DO CHRÁMU
Naše pøesvatá Vládkynì a v�dycky Panna Marie vstupuje
do jerusalemského chrámu.

5. 22.
Sv.ap. Filemon, Archipos a mè. ap.rovn. Apthie; mè. Ce-
cílie (Kikilie) a s ní mè. Valerián, Tiburtus a Maksim • ø
Blahovìrný kní�e Michaíl Jaroslaviè Tverský. Ct. Kalist,
patr. konstantinopolský; svt. Kliment, ep. ochridský

6. 23.
Svt. Amfilochios, ep. ikonejský; svt. Øehoø Sicilský, ep.
akragantský •èSv. vel.kn. Alexandr Nìvský, Vladimir-

ský a Novgorodský, ve schimì Alexij, celé Rusi divotvor-
ce; è svt. Mitrofan, ve schimì Makarij, ep. voronì�ský

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)7. 24.
ø Vmè. Kateøina; vmè. Merkurios • Mè. Augustýnie;
mè. Porfýrios Stratelat a 200 vojínù; mè. Prokop a Kryš-
tof; ø mè. Merkurij Smolenský, divotvorce

8. 25.
ø Opuštìní svátku Uvedení. Svt.mè. Kliment, pape�
øímský a Petr, pape� alexandrijský; è aprovn. svt. Kli-
ment, archiep. ochridský, osvìtitel Bulharù a divotvorce
• Ct. Petr Mlèenlivec, Galatský

9. 26.
Ct. Alypios Sloupník • è Innokentij Irkutský; ct. Jakub
Osamìlý; mè. Øehoø Chioský

10. 27.
ø Vmè. Jákob Peršan • Ct. Palladij Soluòský. Ct.mè. 17
monachù v Indii; ct. Roman Kilikijský, divotvorec; kn.
novgorodský Vsevolod, po køtu Gavriíl, pskovský divo-
tvorce;ø svt. Jákov Rostovský, divotvorce.è Ikona Mat-
ky Bo�í „Znamení“ Kursko-Korennaja. Zázrak pøesv.
Bohorodice v Novgorodì

11. 28.
ø Ct.mè. vyzn. Stefan Nový • Mè. Irinarchos (Miroslav)
(a s ním 7 �en). Svt. Theodor, archiep. rostovský; mè. On-
døej, Petr a Pavel; ø svt.mè. metrop. Serafim

12. 29.
Mè. Paramon (a s ním 370 dalších) • Mè. Filumen Am-
kýrský; ct. Akakios Sinajský (o nìm� se píše v Klimaku).
Svt.mè. Abib, ep. nekreský; svt.mè. Dionýsios, ep. ko-
rintský; ct. Nektarij Peèerský; ct. Pitirun Egyptský

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)13. 30.
è Sv. všechvalný apoštol Ondøej Prvozvaný • Svt. Fru-
mentos, archiep. ethiopský
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sahuje sedmdesátero apoštolù a apoštolùm rovné, opomíjí vzpomínání svì-
titelù muèedníkù); zaøazeni jsou místní svatí (i novì uctívaní). V obsáhlejší
proskomidii (str. 164) viz ještì další jména ruských a øeckých svatých.

Opuštìn byl kdysi jistì zajímavý jazykový hybrid: „…svatý Nesmrtelný, po-
miluj nás.“ Nahrazeno prostým pøímým èeským pøekladem „…svatý Ne-
smrtelný, smiluj se nad námi.“ Pøi zpìvu to neèiní �ádné problémy.

Svìtitel — èeština doposavad nemá vlastní tradièní pojem, který by se vý-
znamovì dobøe kryl s csl. slovem ñâzòè1òåëü. Obyèejnì se pøekládá jako bis-
kup, co� je však nikoliv podru�ná nepøesnost. Podle zpùsobu pou�ívání to-
hoto slova (napø. v souèasných ruských kalendáøích) i podle „Nástolní kni-
hy“ (Bulgakov, 1913), je to buï biskup nebo knìz (pou�ívá ve stejné míøe pro
obì duchovenské hodnosti). Je to ten, kdo má knì�ské duchovenské svìce-
ní, kdo mù�e vykonávat napø. eucharistii, resp. vést bohoslu�ebné shro-
má�dìní. Pøekládáme-li tento termín jen jako biskup (napø. pøi proskomi-
dii), je tím opominuto vzpomínání všech svatých knì�í (není pak v prosko-
midii pamatováno napø. na sv. Jana Kronštadtského, nebo našeho
vyznavaèe Alexije Karpatského). Proto pova�ujeme takový zú�ený pøeklad
(pouze: biskup) za problematický. V èeském lexiku však pro pøeklad ñâzòè1-
òåëü není adekvátní slovo. Proto jsme šli cestou výpùjèky ze staroslovìnšti-
ny, co� pova�ujeme za nejpøirozenìjší cestu, a pøekládáme poèeštìnì jako
„svìtitel“. Èas uká�e, jestli pravoslavná èeština pøijme pojem „svìtitel“
(zkratka „svt.“) pro souhrnné oznaèování biskupù a knì�í.

V liturgické øeèi je pro biskupy upøednostnìn termín „episkop“ (u� proto, �e
lze od tohoto slova vytváøet obèas pou�ívaný souhrnný termín „episkopát“).
Tento pojem pou�íval v nìkterých pøípadech v rámci svého titulu i svt. mè.
Gorazd (zjevno z dobových dokumentù). Pro vyšší archijerejskou hodnost
bychom v takovém pøípadì mohli pou�ívat oznaèení „archiepiskop“ (a tím
se lze v liturgii vyhnout ponìkud zprofanované latinské pøedponì „arci-“
napø. ve slovì arcibiskup) pøípadnì archidiákon (místo arcijáhen).

Místo dnes u� všeobecnì ustupujícího pojmu „jáhen“ (který je spojen spíše
s øímsko-katolickou církví, a dnes je i tam pozvolna opouštìn) je v souladu
s èeským pravoslavným biblickým pøekladem (Petrohrad, 1897) u�íváno
obecnì srozumitelné a do všech jazykù vstøebané „diákon“ (1. Tim 3,8 a 12;
Filip 1,1). Sv. vladyka Gorazd v katechismu pou�ívá oba pojmy; termín „di-
ákon“ v èl. 371 / 3 dokonce spíše upøednostòuje. (Do èeského pravoslavného
pojmosloví bylo toto slovo u� beztak uvedeno ve slo�eninì jerodiákon, co� je
výpùjèka z církevní slovanštiny, kterou nelze pøelo�it do èeštiny jedním slo-
vem tak, aby to bylo pro liturgickou i bì�nou mluvu pou�itelné).
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Çàñòóïè2 — místo ji� snad pøíliš archaického „pøispìj“ bylo zvoleno pøiléha-
vìjší, pøesnìjší a souèasné: „zastaò se“ (zároveò je to zvukem podobnìjší
církevnì-slovanské pøedloze, co� je dùle�ité pro návštìvníky našich boho-
slu�eb z Východu).

Ñê0ðáú — sou�ení (døívìjší „tíseò“ u� není poci�ováno jako adekvátní pøe-
klad).

Ùåäðw1òà — pøelo�eno pøiléhavì a významovì pøesnì jako „slitovnost“ (toto
slovo sice není zcela všední, leè je pou�íváno jak v klasické literatuøe, viz
napø. pøeklady Shakespeara, tak v souèasných textech západních církví –
protestantských i øímsko-katolických).

Ñòaíåìú ä0áðý — podle výkladù (Nikolaos Kabasilas èi archim. Emiliános
ze Simonos Petras) znamená: dr�et se pevnì víry; èili: „nekolísejme ve víøe“
(proto následuje po Symbolu). Dáváni jsou za pøíklad andìlé, kteøí se nene-
chali svést a nepadli (zvolání: „Ñòaíåìú ä0áðý!“ vkládá církevní tradice do
úst archandìlu Michaelovi). Odtud náš nový pøeklad: „stùjme pevnì“.

Äåðçíîâeí³å — smìlost. Tento pojem je provázán ze svatootcovskou spiritua-
litou a minejními liturgickými texty, kde se èasto hovoøí o smìlosti svatých
pøed Bohem (co� jim umo�òuje pøimlouvat se za nás). Z toho dùvodu jsme
zaèali s postupným opouštìním sice pìkného, leè významovì mírnì odchyl-
ného pøekladu: „dùvìra“ (vyjma ji� v�itého ohlasu pøed Otèenášem).

Í0âàãw çàâ¸òà. Pøeklad „(krev) Nového zákona“ by asi mìl být pøíštì nahra-
zen jazykovì i biblicky pøesnìjším „Nové smlouvy“ (jak je to ji� v Bibli kra-
lické a stejnì tak i v moderních biblických pøekladech).

×åñòíhé — z praktické zkušenosti vyplynulo, �e je vhodné pøekládat tento
široce u�ívaný termín (vyjadøující úctu, uctívání, vzácnost, vzdávání cti)
podle kontextu. Pou�ívali jsme pøi pøekladu následující konvenci — v sou-
vislosti s køí�em Pánì: uctívaný; ve vztahu k Tìlu a Krvi Pánì: drahocenný
(pøevzato z gorazdovských pøekladù); ve vztahu k pøinášeným (ještì nepro-
mìnìným) darùm pro eucharistii: dùstojný; v souvislosti s andìly: úctyhod-
ný, ctìný; jako titul Jana Køtitele a knì�stva: dùstojný (dle gorazdovských
pøekladù); ve vztahu k �ijícímu èlovìku a k jeho �ivotu: poèestný. Nìkdy
pøekládáme dle kontextu i jako „vzácný“. Vyhnuli jsme se v tìchto pøípa-
dech slovùm „ctihodný“ (vyhrazeno pro pøeklad titulu svatých mnichù
ïðåïîä0áíûé) a „šlechetný“ (vhodné pro pøeklad áëàãîoáðaçíûé).

Jiné úpravy textu

K èeskému znìní proskomidie. Pøeklad je místy upøesnìn. Vzpomínání
øádù svatých rozšíøeno dle øeckého vzoru (církevnì-slovanská verze neob-
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PROSINEC
Den má 9 hod. a noc 15 hod.

14. 1.
Pror. Nahum (Naum) • Mè. Ananiáš Peršan; ct. Filaret
(Dobromil) Milosrdný

15. 2.
Pror. Habakuk (Avakum) • Ct. Athanasij, zátvornik pe-
èerský; mè. Myropie; ct. Jan, Iraklemon, Andrej a Theofil
Egyptští; sv. Štìpán – Uroš, král srbský

16 3.
Pror. Sofoniáš • Svt.mè. Theodor, archiep. alexandrijský;
ct. Theodulos Caøihradský; ø ct. Sáva Storo�evský;
ct. Jan Mlèenlivec; svt.mè. Gabriel; mè. Angelos

Je-li pùst, povoleno víno a olej17. 4.
ø Vmè. Barbora (a mè. Juliána); ct. Jan Damaskin •
Svt. Gennadij, archiep. novgorodský; svt.mè. Serafim,
ep. fanarský

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
Gal 5,22– 6,2; Mat 11,27–30

18. 5.

šCt. Sávva Posvìcený • Ct. Karion, monach a jeho syn
Zachariáš, Egyp�ané; mè. Anastasios; ct. Nektárij Bi-
tolský a jeho uèitel Philoteos Athonský

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

19. 6.

š Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycej-
ských (Nikolaj, Nikolaos) • Svt. Maxim Kyjevský

20. 7.
Svt. Ambro�, ep. milánský (Ambrosius) •øCt. Antonij
Sijský; ø ct. Nil Stolbenský, nový divotvorec; ct. Jan,
postník peèerský; ct. Øehoø Athonský

21. 8.
Ct. Patapios z Théb • Ap. ze 70ti: Sosthen, Apollos, Ke-
fas, Tichikos, Epafroditos, Kesar a Onisiforos; mè. 62 je-
rejù a 300 laikù v Africe ariány umuèení; mè. Anthisa
v Øímì

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)
Gal 4,22–31; Luk 8,16–21

22. 9.

øPoèetí pøesvaté Bohorodice ve sv. Annì • Pror. Anna
(Hannah), matka pror. Samuele; svt. Sofronios, archiep.
kyperský; ct. Štìpán novì se zaskvìvší

23. 10.
Mè. Mínas, Hermogenes a Eugrafos • Bl. Jan, král srbský
a rodièe jeho – bla�. Štìpána bla�. Angelina (Brankoviè),
vladaøi srbští

24. 11.
Ct. Daniel Sloupník • Ct. Nikon Vyschlý Peèerský;
ct. Lukáš Sloupník; bl. císaø Nikiforos Foka; sv. Kukša
(Velièko) jeroschimonach

Svátek (je-li pùst, povoleno víno a olej)25. 12.
ø Svt. Spyridon Divotvorce, ep. trimifuntský •
Svt.mè. Alexandr, ep. jerusalemský; ct. Therapont muè.
Petr Aleut; ct. Herman Aljašský

Je-li pùst, povoleno víno a olej26. 13.
è Mè. Eustratij, Auxentij, Eugenij (Ev�en), Mardarij
a Orest •
Mè. Lucie. Ct. Arsenios

27. 14.
Mè. Thyros, Levkij a Kallinik; mè. Filemon, Apollonios,
Arianos a Theotichos Alexandrijští

28. 15.
Svt.mè. Jelevferij (Eleutherios), ep. ilirijský (a matka
jeho mè. Anthia a mè. Koribos); ct. Pavel Osamìlý (pous-
tevník) •
Ct. Pavlos z Latry; ø svt. Štìpán Vyznavaè, archiep.
suro�ský; mè. Zuzana, diakonisa, v monašství Jana z Pa-
lestiny. è Svt.mè. Ilarion, archiep. verejský

29. 16.
Pror. Aggeus • Mè. Marín Øíman; mè. Ambrosij a Oseáš;
bl. císaøovna Theofánie; svt. Mikoláš Chrysobergos, pa-
triarcha konstantinop.; ct. Sofie, ve svìtì Solomonie

Je-li pùst, povoleno víno a olej30. 17.
ø Pror. Daniel a tøi mládenci – Ananiáš, Azariáš a Mi-
sail •
Ct. Daniel Vyznavaè, ve schimì Stefan; svt. Dionýsios,
archiep. egyptský

31. 18.
Mè. Sebastián (a dru�ina jeho: Nikostratos, vìzeòský do-
zorce a jeho �ena Zoja, Kastorius, Trankvillos, presbyter
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a synové jeho diakoni Markelin a Marek, Klaudius, velitel
vìznice, syn jeho Symforian a bratr Viktorín, Tiburtos
a Kastulos) • Svt. Modest. archiep. jerusalemský; ct. Mi-
chal Vyznavaè; sv. Sofie, divotvorkynì

LEDEN

1. 19.

Mè. Bonifác • Ct. Ilja Muromec, Peèerský; mè. Eliáš,
Probus a Aris, Egyp�ané; mè. Polyevkt a Timothej; svt.
Øehoø, ep. omiretský

Je-li pùst, povoleno víno a olej2. 20.
Pøedsvátek Narození. ø Svt.mè. Ignatij Bohonosec,
patriarcha antiochijský • Ct. Ignatij, archimandr. peèer-
ský; è spr. Jan Kronštadtský; divotvorce

3. 21.
Pøedsvátek Narození. Mè. Juliána, panna (a s ní 500
mu�ù a 130 �en v Nikomedii umuèených) • è Svt. Petr,
metrop. moskevský a celé Rusi divotvorce; bl. Prokop,
pro Krista jurodivý

4. 22.
Pøedsvátek Narození. Vmè. Anastasie (uvolòující pou-
ta) • A s ní mè. Chrisogont (její uèitel), Theodotije, Ebo-
dos, Eutichián a dal. s Anastasií trpící; mè. Zoílos

5. 23.
Pøedsvátek Narození. 10 mè. krétských: Theodulos, Sa-
turnin, Gelasios, Zotik a dal. (2. stol.); sv. Naum Ochrid-
ský, uèedník sv. Metodìje, aprovn. osvìtitel Bulharù •
Svt. Pavel Neokesarejský; svt. Nifont Kyperský

Konec pùstu (s východem první hvìzdy); povo-
len jeden pohárek vína
Je-li pondìlí – pátek: ètou se královské hodin-
ky. Na veèerní liturgii sv. Basila: paremije
a �id 1,1–12; Luk 2,1–20
Je-li sobota èi nedìle: královské hodinky se
èetly v pátek (liturgie se ten den nekonala)
Dopoledne liturgie sv. Jana Zlatoústého:
�id 1,1–12; Luk 2,1–20
Veèer velká veèerní s paremijemi (veèerní
liturgie se nekoná)

6. 24.

Pøedveèer Narození Kristova. Ct.mè. Eugenie (Ev�enka)
(a s ní Prota, Jakintha a Klaudie) • Ct. Antioch Palestýn-
ský; ct. Mikoláš Monach

Tøídenní svátek z dvanáctera (povoleno jíst
vše; tak i 10 dnù po tomto dni)
Liturgie sv. Jana Zlatoústého (je-li nedìle èi
pondìlí, pak se koná dopolední liturgie sv.
Basila): Gal 4,4–7; Mat 2,1–12

7. 25.

ì NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO
JE�ÍŠE KRISTA.
Poklonìní tøí mágù: Melchiora, Gaspara a Baltasara. Pa-
mátka osvobození Rusi od Galù a 20 národù s nimi
(porá�ka Francouzù a jejich vyhnání z Ruska v r. 1812)

�id 2,11–18; Mat 2,13–238. 26.
Druhý den svátku Narození Kristova.
ø Sbor pøesvaté Bohorodice:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap.
Jakub – bratr Pánì • Svt.mè. Euthimios, ep. sardijský.
Ct. Konstantin Sinajský; svt.mè. Konstantin Ruský

Skut 6,8– 8,4; Mat 21,33–42 (po øad. ètení)9. 27.
Tøetí den svátku Narození. ø Sv. prvmè. archidiakon
Štìpán (Stefanos). Ct. Theodor Vyznavaè Popsaný a jeho
bratr Theofan, tvùrce kánonù • Svt. Theodor, archiep.
konstantinop.

10. 28.
20 000 mè. v Nikomedii upálených: Glykerius, presbyter,
Zinon, Theofil, diakon, Dorothej a dal., panny: Domna,
Agathie a Theofila a dal. • Ct. Simeon Myrotoèivý; ap. Ni-
kanor, ze sedmi diakonù

11. 29.
Mè. 14 000 mláïátek Herodem v Betlémì zabitých.
Ct. Markelus, igumen monastýru nespících • Ct. Thade-
áš Vyznavaè; ct. Marek, hrobník, Theofil a Jan Peèerští;
ct. Lavrentij Èernigovský

12. 30.
Mè. Anýsie Soluòská • Svt.mè. Zotik, presbyter, sirotky
sytící. Ap. ze 70ti – Timon, diakon; mè. Fileter Nikoméd-
ský; ct. Theodora Caesarijská; ct. Theodora Caøihradská

13. 31.
ø Opuštìní svátku Narození. Ct. Melánie Øímanka
(slu�ba Melanii se zpívala vèera) • Ct. Gelasios Palestýn-
ský; spr. Abgar, král edeský; svt. Petr Mohila, metrop. ky-
jevský; svt. mè. Michail, presbyter; svt. Dositej Vyznavaè,
metrop. záhøebský
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termín do èeského pravoslavného pojmosloví vracíme zpìt. Výraz „milost“,
který (po potlaèení Pravoslaví u nás) zahrnul do svého obsahu i pøeklad øec-
kého slova cháris (tj. „blahoda�“), má v jádru jiný obsah i význam a není pøi-
léhavým pøekladem øeckého cháris; nejen�e odvádí výklad k jinému význa-
mu, ale nepostihuje, �e se jedná o obdarování, o duchovní energie – posvì-
cující pùsobení. Pravoslavné uèení o nestvoøené blahodati je jedním z pilíøù
pravoslavné vìrouky; zkušenost pravoslavných køes�anù s posvìcujícím
pùsobením blahodati je neodmyslitelnou souèástí dvoutisícileté duchovní
praxe církve. Proto je nadmíru �ádoucí, aby náš církevní jazyk mìl opìt po-
jem vyhrazený pro tyto Bo�í energie stejnì, jako ho má øeètina a podle ní
staroslovìnština. Vrátit slovo „blahoda�“ do jazyka Èechù pova�ovali za
nutné u� pøekladatelé Nového Zákona pracující pro duchovní potøeby Vo-
lyòských Èechù a pota�mo všech pravoslavných Èechù a Moravanù (Nový
Zákon ve dvou dílech, vydáno v Petrohradì, 1892 a 1897; pro souèasné pra-
voslavné Èechy a Moravany reprintem znovu vytištìno v r. 1994 v Øecku; sv.
vladyka Gorazd ve svém katechismu prohlašuje toto vydání evangelia za ofi-
ciální bohoslu�ebné evangelium Èeské pravoslavné církve, kdy� je uvádí
v èlánku 987. mezi bohoslu�ebnými knihami jako naprestolní evangelium).
Termín „blahoda�“ pro èeskojazyèné prostøedí uznával i sv. biskup muèed-
ník Gorazd a výslovnì jej zmiòuje v 322. èlánku Pravoslavného katechis-
mu. Slovo „milost“ nezavrhujeme, leè pou�íváme je pøi pøekladu v bì�ném
významu toho slova v èeském jazyce, tj. k vyjádøení smilování, skutku milo-
srdenství, udìlení milosti, aktu odpuštìní èi prominutí apod. (Pøedevším
pro pøeklad csl. pojmu ìè1ëîñòü. Pojmy: álãîóòðî1á³å, ìèëîñeðä³å pøekládáme
jako „milosrdenství“ èi výjimeènì: „dobrotivost“.) (Viz té� odkaz na str. 209.)

Další pojmy

Álãîñëîâeíú — pro pøípad pou�ití v poèáteèním ohlasu bohoslu�eb byl pone-
chán krásný a ji� za�itý pøeklad „Blahosloven“ (avšak s písmenem „o“ po
druhém „l“, aby se odlišil tento pojem pro po�ehnání od pojmu „blahoslave-
ný“ – álæeííûé, co� se nìkdy pøekládá – a ne zcela výsti�nì – také jako
„bla�ený“, ale jindy napø. v kázání na hoøe jako „blahoslavený“ s písmenem
„a“). V ostatních pøípadech srozumitelnìji pøekládáno bì�ným zpùsobem
jako „po�ehnaný“.

Áëaãèé. Pro pøeklad tohoto termínu navrhujeme zvá�it ústup od pou�ívání
adjektiva „dobrotivý“. Nìkdy pøekládáme souèasnì a pøesnì jako „dobrý“,
a tam, kde by to snad mohlo znít jako stupòování jakosti, bylo ponecháno
znìní dle Slu�ebníku prot. È. Kráèmara – „blahý“ (archaické, ale snadno
pochopitelné; srozumitelné pro všechny Slovany). Pou�ívá to v ohlasech
i vl. Gorazd (viz Lidový sborník modliteb… str. 181/166, 199/182).
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Doslov a pøekladatelské poznámky

Text èeského znìní liturgie je pøevzatý z „Lidového sborníku modliteb a bo-
hoslu�ebných zpìvù pravoslavné církve“ a „Slu�ebníku“ od presbytera
Èestmíra Kráèmara. Revidováno dle církevnì-slovanského Slu�ebníku; do-
plnìno (místy s pøihlédnutím i k øeckému „Ieratikonu“ – zvláštì v prosko-
midii). Zde pou�ité církevnì-slovanské znìní vychází ze souèasného ruské-
ho Slu�ebníku, avšak upraveno je místy dle našeho prešovského vydání
(1950, text adaptován pro místní situaci) a srbského vydání (1962). Nepatr-
nì je v nìkterých ohledech editováno pro pou�ití v rámci tohoto vydání a dle
místních zvyklostí. Pøihlédnuto bylo v jednotlivostech i k øeckému textu.

Úmyslem pøi této práci bylo navázat na liturgické dílo doby sv. vladyky mu-
èedníka Gorazda, který vnímal tehdejší liturgické texty jako misijní provi-
zorium zacílené dle církevních potøeb tehdejší doby. Pøi úpravách byla sna-
ha neodtrhnout se od jazykového stylu gorazdovských liturgických textù,
ale plynule na nìj navázat. Souèasnì však rozšíøit liturgické znìní do jeho
plného rozsahu a zároveò opravovat nìkteré pøekladové nepøesnosti, upra-
vovat významové odchylky a místy i ponìkud jazykovì modernizovat text.
Nebylo mo�no se vyhnout zmìnì nìkterých termínù, kde to vy�aduje pro-
hloubení pøiléhavosti pøekladu èi jeho zpøesnìní. Pova�ovat znìní liturgie,
jak je zachyceno v Lidovém sborníku, za nedotknutelné, by odporovalo in-
tencím samotného sv. Gorazda. Do zde pøedlo�ené práce se promítalo pøe-
svìdèení o smysluplnosti (z hlediska pastýøského i misijního) liturgického
pou�ívání mírnì archaické polohy jazyka jako duchovnì prospìšné a pøiro-
zené v nábo�enské sféøe. Pøekladatelská práce se nesla v duchu pøesvìdèe-
ní o nutnosti vytváøet a udr�ovat osobité èeské pravoslavné pojmosloví.

Pou�ívání pojmu „blahoda�“, který je souèástí dìjinného utváøení místního
slovanského jazyka a byl znovu uveden do èeského pravoslavného prostøedí
jediným èeským pravoslavným pøekladem Nového zákona na pøelomu
19. a 20. století, lze pova�ovat za dùle�itou souèást vytváøení èeského pra-
voslavného lexika.

Poznámka ke slovu „blahoda�“

Termín „blahoda�“ je naším místním pùvodním staroslovìnským slovem
pro nestvoøené posvìcující Bo�í energie, Bo�í posvìcující dar (øecké cháris).
Slovní termín s tímto obsahem se z èeského lexika vytratil v prùbìhu tìch
staletí, kdy pravoslavná církev nemohla na našem území svobodnì pùsobit;
spolu s tímto slovem u nás zmizelo povìdomí o nestvoøených Bo�ích energi-
ích (nepravoslavné církve toti� nevìøí v nestvoøené energie). Tento dùle�itý
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Kalendárium a svátky pohyblivé

• 1.Petr 2,21– 3,9; Mar 12,13–17
• 1.Petr 3,10–22; Mar 12,18–27
• 1.Petr 4,1–11; Mar 12,28–37
• 1.Petr 4,12– 5,5; Mar 12,38–44
• 2.Petr 1,1–10; Mar 13,1–8
• 2.Tim 2,11–19; Luk 18,2–8pol.

36. NEDÌLE PO 50nici; O ZACHEOVI
hlas ? — 1.Tim 4,10–15; Luk 19,1–10
»Pøišel Syn èlovìka, aby hledal a spasil, co bylo zahy-
nulo.«

• 1.Petr 2,21– 3,9; Mar 12,13–17
• 1.Petr 3,10–22; Mar 12,18–27
• 1.Petr 4,1–11; Mar 12,28–37
• 1.Petr 4,12– 5,5; Mar 12,38–44
• 2.Petr 1,1–10; Mar 13,1–8
• 2.Tim 2,11–19; Luk 18,2–8pol.

NEDÌLE O CELNÉM A FARISEOVI
hlas ? — 2.Tim 3,10–15; Luk 18,10–14
Zaèátek Triodu postního
»Ka�dý, kdo se povyšuje, bude poní�en, a kdo se
poni�uje, bude povýšen.«

Týden bez pùstu (po nedìli celného a fariseje)
• 2.Petr 1,20–2,9; Mar 13,9–13
• 2.Petr 2,9–22; Mar 13,14–23
• Støeda bez pùstu:

2.Petr 3,1–18; Mar 13,24–31
• 1.J 1,8– 2,6; Mar 13,31– 14,2
• Pátek bez pùstu:

1.J 2,7–17; Mar 14,3–9
• 2.Tim 3,1–9; Luk 20,45– 21,4

NEDÌLE O MARNOTRATNÉM (nevìr-
ném) SYNU
hlas ? — 1.Kor 6,12–20; Luk 15,11–32
»…Veselme se, nebo� tento mùj syn byl mrtev, a zase
o�il, ztracen byl a nalezen jest.«

Týden pøed masopustní nedìlí
• 1.J 2,18–3,10; Mar 11,1–11
• 1.J 3,11–20; Mar 14,10–42
• 1.J 3,21– 4,6; Mar 14,43– 15,1

• 1.J 4,20– 5,21; Mar 15,1–15
• 2.J 1,1–13; Mar 15,22–25; 33–41
• Sobota zádušní („roditelská“ èili pøedkù – svìtová)
(konáme vzpomínání všech zesnulých pravoslavných
køes�anù – našich bratøí a sester – všech dob):
1.Kor 10,23–28; Luk 21,8–9; 25–27; 33–36.
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

NEDÌLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu
hlas ? — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
Konec masitých pokrmù
»Co jste uèinili jednomu z bratøí tìchto mých nej-
menších, Mnì jste uèinili.«

Týden syrný a máslový (ji� bez masa)
• 3.J 1,1–15; Luk 19,29–40; 22,7–39
• Jud 1,1–10; Luk 22,39–42; 45– 23,1
• Ve støedu se jí mléko i vejce (není liturgie):
na 6. hodince – Joel 2,12–26; na veèerní – Joel
3,12–21
• Jud 1,11–25; Luk 23,1–34pol. a 44–56
• V pátek se jí mléko i vejce (není liturgie):
na 6. hodince – Zach 8,7–17; na veèerní – Zach
8,19–23
• Sobotní památka všech svatých postníkù:
Øím 14,19–26; Mat 6,1–13. Gal 5,22– 6,2;
Mat 11,27–30 (svatým otcùm)

NEDÌLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Ada-
mova vyhnání. Nedìle všeobecného smíøení
hlas ? — Øím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21
»Jestli odpustíte lidem høíchy jejich, odpustí i vám
Otec váš nebeský.«

Èistý týden – zaèátek Velkého pùstu

• Èisté pondìlí:
Gen 1,1–13; Pøísl 1,1–20
(Na velkém poveèeøí kánon sv. Ondøeje Krétského)

• Èisté úterý:
Gen 1,14–23; Pøísl 1,20–33
(Na velkém poveèeøí kánon sv. Ondøeje Krétského)

• Èistá støeda:
Gen 1,24– 2,3; Pøísl 2,1–22
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(První liturgie pøedem posvìcených Darù. Na velkém po-
veèeøí ètení kánonu sv. Ondøeje Krétského)
• Èistý ètvrtek:
Gen 2,4–19; Pøísl 3,1–18
(Na velkém poveèeøí kánon sv. Ondøeje Krétského)
• Èistý pátek:
Gen 2,20– 3,20; Pøísl 3,19–34
(Liturgie pøedem posvìcených Darù a kánon sv. Theodo-
ru s �ehnáním koliva)
• 1. sobota velkopostní – sv. vmè. Theodora Tyrona
(památka jeho pøeslavného zázraku):
�id 1,1–12; Mar 2,23– 3,5
2.Tim 2,1–10; Jan 15,17– 16,2 (sv. Theodoru)

1. nedìle Velkého pùstu – OSLAVA PRAVO-
SLAVÍ
hlas ? — �id 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51
»Od tohoto èasu uzøíte nebe otevøené a andìly Bo�í
vystupující a sestupující na Syna èlovìka.«

2. týden Velkého pùstu
• Gen 3,21– 4,7; Pøísl 3,34– 4,22
• Gen 4,8–15; Pøísl 5,1–15
• Gen 4,16–26; Pøísl 5,15– 6,3
• Gen 5,1–24; Pøísl 6,3–20
• Gen 5,32– 6,8; Pøísl 6,20– 7,1
• 2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ èili
pøedkù):
�id 3,12–16; Mar 1,35–44
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

2. nedìle Velk. pùstu – SV. ØEHOØE SO-
LUÒSKÉHO – PALAMY
hlas ? — �id 1,10– 2,3; Mar 2,1–12
�id 7,26– 8,2; Jan 10,9–16

»Synu, odpouštìjí se tobì høíchy tvé… Vstaò, vezmi
lo�e své a jdi…«

3. týden Velkého pùstu
• Gen 6,9–22; Pøísl 8,1–21
• Gen 7,1–5; Pøísl 8,32– 9,11
• Gen 7,6–9; Pøísl 9,12–18
• Gen 7,11– 8,3; Pøísl 10,1–22
• Gen 8,4–21; Pøísl 10,31– 11,22
• 3. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ èili
pøedkù):

�id 10,32–38; Mar 2,14–17
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

3. nedìle Velkého pùstu – UCTÍVÁNÍ SVA-
TÉHO KØÍ�E
hlas ? — �id 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1
»Chce-li kdo za Mnou jíti, zapøi sám sebe, a vezmi
køí� svùj, a následuj Mne…«

4. týden Velkého pùstu
• Gen 8,21– 9,7; Pøísl 11,19– 12,6
• Gen 9,8–17; Pøísl 12,8–22
• Støeda poloviny Velkého pùstu:
Gen 9,18– 10,1; Pøísl 12,23– 13,9
• Gen 10,32– 11,9; Pøísl 13,20– 14,6
• Gen 12,1–7; Pøísl 14,15–26
• 4. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ èili
pøedkù):
�id 6,9–12; Mar 7,31–37
1.Kor 15,47–57; Jan 5,24–30 (zádušní)

4. nedìle Velk. pùstu – CT. JANA SINAJ-
SKÉHO – KLIMAKA (�ebøíkovce)
hlas ? — �id 6,13–20; Mar 9,17–31
Efez 5,9–19; Mat 4,25– 5,12
»Mù�eš vìøiti? Všechno jest mo�né vìøícímu.«

5. týden Velkého pùstu
• Gen 13,12–18; Pøísl 14,27– 15,4
• Gen 15,1–15; Pøísl 15,7–19
• Gen 17,1–9; Pøísl 15,20– 16,9
• Ètvrtek Ondøejova modlitebního stání:
Gen 18,20–33; Pøísl 16,17– 17,17
• Gen 22,1–18; Pøísl 17,17– 18,5
• 5. sobota velkopostní – akathistu; CHVÁLY PØE-
SV. BOHORODICI:
�id 9,24–28; Mar 8,27–31. �id 9,1–7; Luk
10,38–42; 11,27–28 (Bohorodici)

5. nedìle Velkého pùstu – CT. MARIE
EGYPTSKÉ
hlas ? — �id 9,11–14; Mar 10,32pol.–45
Galat 3,23–29; Luk 7,36–50
»Tak bude mezi vámi: kdokoliv by chtìl býti vìtší,
budi� váš slu�ebník; a kdokoliv by mezi vámi chtìl
býti první, budi� otrokem všech.«
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pak je památka novomuèedníkù v nedìli pøed 25.1.)
Øím 8,28–39; Luk 21,12–19
Sbor všech novomuèedníkù a vyznavaèù ruských:
svt. Tichon (1925); svt.mè. Petr, metr. krutický (1937);
svt.mè. Vladimir, metr. kijevský (1918); svt.mè. Venja-
min, metr. petrohradský a svt.mè. archim. Sergij a mè.
Jurij a Joann (1922); svt.mè. metr. Serafim (1937);
svt.mè. Faddej (1937); svt.mè. prot. Joann (1917);
svt.mè. prot. Alexandr (1937); ct.mè. kn. Elisaveta a ino-
kynì Varvara (1918)… Památka všech zesnulých, kteøí
trpìli v èasech pronásledování víry køes�anské.

Památka svatých Otcù šesti všeobecných
snìmù
Nejbli�ší øadová ned. u 16.7. (29.7. nového kalendáøe).
Prozatímnì výše umístìno u 8. nedìle po 50nici:
�id 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcùm; po

øadovém ètení)

Památka svatých Otcù 7. všeobecného snì-
mu (r. 787)
Nejbli�ší øadová ned. u 11.10. (24.10. nového kalendá-
øe). Prozatímnì výše umístìno u 22. ned. po 50nici:
�id 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcùm; po

øadovém ètení)

Ètení pøed a po svátku
POVÝŠENÍ SVATÉHO KØÍ�E

Sobota pøed Povýšením

1.Kor 2,6–9; Mat 10,37– 11,1

NEDÌLE PØED POVÝŠENÍM
Gal 6,11–18; Jan 3,13–17
»Nebo� tak Bùh miloval svìt, �e i Syna svého jedno-
rozeného dal, aby ka�dý, kdo v Nìho vìøí, nezahynul,
ale mìl �ivot vìèný.«

Sobota po Povýšení

1.Kor 1,26–29; Jan 8,21–30

NEDÌLE PO POVÝŠENÍ
Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1
»Kdo chceš jíti za Mnou, zapøi sám sebe, vezmi køí�
svùj a následuj Mne.«

DIMITRIJEVSKÁ ZÁDUŠNÍ SOBOTA

Sobota pøed 26. 10. círk. kal. (tj. pøed 8.11. dle nového
kalend.)

1. Soluò 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní po øa-

dovém ètení)

Typikonální znaèky hierarchie svátkù
(podle kalendária Mosk. patriarchátu)

ì (køí�ek v kruhu) – dvanáctero nejvìtších svátkù. Kro-
mì dvanáctera sem patøí ještì: Obøezání Pánì a Záštita
pøesv. Bohorodice. Kompletní slu�ba dle mineje. (Ne-
jedná-li se o svátek Pánì z dvanáctera a pøipadá-li svátek
na nedìli, pou�ívá se i oktoich.)
š (køí�ek v pùlkruhu) – støední svátek. Slu�ba svátku
jen z mineje – má bdìní a litiji (oktoich jen v nedìli).
Hlavní svátky tohoto stupnì: zesnutí sv. apoštola Jana
Theologa (26.9.), svt. Jan Zlatoústý (13.11.), ct. Sávva
Posvìcený (5.12.), sv. Mikuláš (6.12.), tøi svìtitelé
(30.1.); vmè. Jiøí Vítìzný (23.4.); ap. Jan Theolog (8.5.)
sv. Cyril a Metodìj (11.5.); Narození Jana Køtitele
(24.6.), svátek ap. Petra a Pavla (29.6.), pror. Eliáš
(20.7.), Stìtí hlavy sv. Jana Køtitele (29.8.).
è (køí�ek samotný) – malý svátek tzv. „polyjelejní“.
Slu�ba svátku obsahuje na jitøní polyjelej (na velké ve-
èerní se zpívá: „Bla�ený mu�“; stichir 6 nebo 8; vchod,

paremije; stichiry na stichovnì z mineje. Rozhodne-li
pøedstavený, mù�e být litije; bdìní nebývá, ale má se urèi-
tì konat, je-li to chrámový svátek). Na jitøní: polyjelej, ve-
lebení, „Od mladosti mé“; sváteèní evangelium, kánon
na 8, vel. slavosloví. Slu�ba z okoichu se nebere (pokud
není nedìle).

ø nebo � (tøi teèky) – významný svìtec (tzv. „šestyriè-
ný“). Slu�ba má na veèerní 6 stichir z mineje; na jitøní ká-
non na 6 a zpívá se vel. slavosloví.

ø nebo � (tøi èerné teèky) – významný svìtec (tzv.
„šestyrièný“). Slu�ba svatému má na veèerní šest stichir
z mineje; na jitøní kánon na 6 a po ka�dé písni kánonu se
ètou tropary svatému kromì troparù z oktoichu.

Svìtec bez oznaèení – obyèejná slu�ba. Na veèerní jsou 3
stichiry z oktoichu a 3 stichiry svìtci z mineje (nebo 3 sti-
chiry prvnímu a 3 druhému svatému dne); na stichovnì
z oktoichu. Na jitøní dva kánony: z oktoichu a potom z mi-
neje – na 4.
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Narození“ na 1. ledna, a proto úplnì zmizí (slu�ba k ní se
koná 26.12. na „Sbor pøesv. Bohorodice) ve prospìch
„nedìle pøed Bohozjevevním“.

Sobota pøed Bohozjevením:
1.Tim 3,14– 4,5; Mat 3,1–11

NEDÌLE PØED BOHOZJEVENÍM
2.Tim 4,5–8; Mar 1,1–8
»Poèátek Evangelia Je�íše Krista, Syna Bo�ího… On
vás bude køtít Duchem Svatým.«

Je-li pøedveèer Zjevení Pánì v sobotu èi v nedìli, slou�í
se liturgie sv. Jana Zlatoústého (dopoledne). Na veliké
veèerní (koná se samostatnì veèer):
paremije a 1.Kor 10,1–4; Luk 3,1–18
Pak velké svìcení vody.
V den svátku liturgie sv. Basila Velikého (dopoledne):
Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Velké svìcení vody
Pøedcházející pátek:
liturgie se nekoná, ètou se královské hodinky.
Je-li pøedveèer Zjevení Pánì jiného dne, ne� je sobota
èi nedìle, slou�í se veèerní liturgie sv. Basila Velikého
(veèerní spojená s liturgií):
paremije a 1.Kor 10,1–4; Luk 3,1–18
Pak velké svìcení vody.
V den svátku liturgie sv. Jana Zlatoústého (dopoledne):
Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Velké svìcení vody
Sobota po Bohozjevení
Efez 6,10–17; Mat 4,1–11 (pak  øadové ètení)

NEDÌLE PO BOHOZJEVENÍ
Efez 4,7–13 (od pol.); Mat 4,12–17
»Èiòte pokání, nebo� se pøiblí�ilo Království nebes-
ké.«

Další øadové nedìle

31. NEDÌLE PO 50nici; o slepém na cestì,
vírou uzdraveném
hlas 6. — 1.Tim 1,15–17 (od pol.); Luk
18,35–43
»Prohlédni! Víra tvá tì uzdravila.«

• Jak 2,14–26; Mar 10,46–52
• Jak 3,1–10; Mar 11,11–23

• Jak 3,11– 4,6; Mar 11,23–26
• Jak 4,7– 5,9; Mar 11,27–33
• 1.Petr 1,1–2; 10–12; 2,6–10; Mar 12,1–12
• 1.Sol 5,14–23; Luk 17,3–10
Pokud je mo�no, lze (napø. jako poslední nedìli pøed Za-
cheovou nedìlí) ještì vlo�it následující uvedenou nedìli
se ètením vybraným sv. muèedníkem Gorazdem. (Roèní
paschální kruh biblického liturgického ètení musí však
v�dy konèit Zacheovou nedìlí, kterou nelze vypustit a po
ní� následuje první nedìle paschálního kruhu pro další
rok – nedìle Celníka a farizeje.)

Nedìle se ètením dle místní tradice sv. Gorazda:

Nedìle O TOM, CO JE PODSTATNÉ A CO
NIKOLIV
Efez 2,4–10; Luk 11,37–44
»Èistíte zevnìjšek…, ale vnitøek váš pln jest nešle-
chetnosti… Bìda vám, kteøí opouštíte spravedlnost
a lásku Bo�í.«

• 1.Sol 2,20– 3,8; Luk 8,26–39
• 1.Sol 3,9–13; Luk 11,29–33
• 1.Sol 4,1–12; Luk 11,34–36
• 1.Sol 5,1–8; Luk 11,46– 12,1
• 1.Sol 5,9–13; 24–28; Luk 12,2–12
• 2.Kor 11,1–6; Luk 9,1–6

POSLEDNÍ NEDÌLE PO 50nici;
O ZACHEOVI
1.Tim 4,9–15; Luk 19,1–10
»Pøišel Syn èlovìka, aby hledal a spasil, co bylo zahy-
nulo.«

• 1.Petr 2,21– 3,9; Mar 12,13–17
• 1.Petr 3,10–22; Mar 12,18–27
• 1.Petr 4,1–11; Mar 12,28–37
• 1.Petr 4,12– 5,5; Mar 12,38–44
• 2.Petr 1,1–10; Mar 13,1–8
• 2.Tim 2,11–19; Luk 18,2–8pol.

Další pohyblivá ètení v prùbìhu roku:

Památka ruských novomuèedníkù
Od r. 1992 se slaví se dne 25.1./7.2. (v den zesnutí sv.
nmè. Vladimíra, metropolity kyjevského a halièského)
v nedìli, není-li ten den nedìle, tak prvou nedìli po tomto
datu. (Kdyby na tu nedìli pøipadla památka tøí svìtitelù,
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6. týden Velkého pùstu
• Gen 27,1–41; Pøísl 19,16–25
• Gen 31,3–16; Pøísl 21,3–21
• Gen 43,26–31; 45,1–16; Pøísl 21,23– 22,4
• Gen 46,1–7; Pøísl 23,15– 24,5
• Gen 49,33– 50,26; Pøísl 31,8–32
Konec svaté Ètyøicátnice
• 6. sobota – vzkøíšení Lazara.
(Povoleno víno, olej a kaviár)
�id 12,28– 13,8; Jan 11,1–45

6. nedìle – Kvìtná – ì VJEZD PÁNA
DO JERUSALEMA.
(Svìcení ratolestí; po�ívá se ryba)
Filip 4,4–9; Jan 12,1–18
»Chudé v�dycky máte u sebe, ale mne ne v�dy máte.«

• Velké pondìlí; památka Josefa Spanilého:
Na veèerní: Ex (2.Moj�.) 1,1–20; Job 1,1–12
Na liturg. pøedem posv. Darù: Mat 24,3–35
• Velké úterý; o deseti pannách:
Na veèerní: Ex (2.Moj�) 2,5–10; Job 1,13–22
Na liturg. pøed. posv. Darù: Mat 24,36– 26,2
• Velká støeda – Jidášova zrada:
Na veèerní: Ex (2.Moj�.) 2,11–22; Job 2,1–10
Na liturg. pøed. posv. Darù: Mat 26,6–16
• Velký ètvrtek – památka poslední veèeøe Pánì:
Na veèerní liturgii sv. Basila:
paremije a pak 1.Kor 11,23–32; Mat 26,1–20;
Jan 13,3–17; Mat 26,21–39; Luk 22,43–45;
Mat 26,40– 27,2. (Veèer povoleno víno a olej)
• Velký pátek – UKØI�OVÁNÍ KRISTOVO
Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova; pøísný
pùst (v tento den se nemá jíst). Na jitøní ètení dvanácti
evangelií. Eucharistie se nekoná. Na veèerní vzpomí-
nání snímání z Køí�e a pohøbení pøeèistého Tìla Kristova
(vynášení pláštìnice):
paremije a pak 1.Kor 1,18– 2,2; Mat 27,1–38;
Luk 23,39–43; Mat 27,39–54; Jan 19,31–37;
Mat 27,55–61
• Velká sobota – Kristus v hrobì. Spasitelovo sestou-
pení do pekel.
Na veèerní liturgii sv. Basila:
paremije a pak Øím 6,3–11; Mat 28,1–20

ìSVÌTLÉ VZKØÍŠENÍ KRISTOVO
(Svatá a velká nedìle Paschy)

Skut 1,1–8; Jan 1,1–17
»A Slovo (Bo�í Syn) se stalo tìlem a pøebývalo mezi
námi, plné blahodati a pravdy, i vidìli jsme slávu
Jeho, slávu jako�to Jednorozeného od Otce.«

• Svìtlé pondìlí. Ikona Matky Bo�í „Sladce milující“
(Glykofilussa; Athos):
Skut 1,12–17; 21–26; Jan 1,18–28
• Svìtlé úterý. Yverská ikona Matky Bo�í (objevení na
Athosu). Sv. nmè. Rafael, Nikolaos a Irini (+ 1463):
Skut 2,14–21; Luk 24,12–35
• Svìtlá støeda. Sbor ctihodných Otcù asketù na svaté
hoøe Sinaj, kde sestoupil Bùh. Není pùst:
Skut 2,22–36; Jan 1,35–51
• Svìtlý ètvrtek:
Skut 2,38–43; Jan 3,1–15
• Svìtlý pátek. Svátek �ivotodárného pramene Mat-
ky Bo�í. Není pùst:
Skut 3,1–8; Jan 2,12–22
• Svìtlá sobota:
Skut 3,11–16; Jan 3,22–33

2. NEDÌLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu To-
máši; tzv. „Popaschální“ (Antipascha)
Skut 5,12–20; Jan 20,19–31
»Blahoslavení, kteøí� nevidìli a uvìøili.«

Týden v padesátidenním období popaschálním
• Skut 3,19–26; Jan 2,1–11
• Úterý Radonice – vzpomínání zesnulých:
Skut 4,1–10; Jan 3,16–21
• Skut 4,13–22; Jan 5,17–24
• Skut 4,23–31; Jan 5,24–30
• Skut 5,1–11; Jan 5,30– 6,2
• Skut 5,21–33; Jan 6,14–27

3. NEDÌLE PASCHÁLNÍ; sv. �en myronosic
(Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Sa-
lomie – matky synù Zebedeových, Jany – �eny domovní-
ka krále Heroda, Marty a Marie – sester Lazara, Zuzany)
a tajných uèedníkù (Josefa z Arimatie a Nikodéma)
hlas 2. — Skut 6,1–7; Mar 15,43– 16,8
»Nebojte se. Je�íše hledáte Nazaretského, ukøi�ova-
ného? Vstal z mrtvých, není Ho zde.«
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Týden v padesátidenním období popaschálním
• Skut 6,8– 7,5; 47–60; Jan 4,46–54
• Skut 8,5–17; Jan 6,27–33
• Skut 8,18–25; Jan 6,35–39
• Skut 8,26–39; Jan 6,40–44
• Skut 8,40– 9,19; Jan 6,48–54
• Skut 9,20–31; Jan 15,17– 16,2

4. NEDÌLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí ranì-
ném. Spr. Tabitha (èili Dorkas; 1. stol.)
hlas 3. — Skut 9,32–42; Jan 5,1–15
»Hle, uèinìn jsi zdravým; ji� více nehøeš, aby se ti
nìco horšího nepøihodilo.«

Týden v padesátidenním období popaschálním
• Skut 10,1–16; Jan 6,56–69
• Skut 10,21–33; Jan 7,1–13

• Pùlení padesátnice (jí se ryba):

Skut 14,6–18; Jan 7,14–30
• Skut 10,34–43; Jan 8,12–20
• Skut 10,44– 11,10; Jan 8,21–30
• Skut 12,1–11; Jan 8,31–42

5. NEDÌLE PASCHÁLNÍ; o Samaritánce,
o vodì �ivé a o pravém uctívání Boha
hlas 4. — Skut 11,19–26; 29–30; Jan 4,5–42
»Mùj pokrm jest to, abych èinil vùli Toho, který� Mne
poslal – vùli Otcovu.«

Týden v padesátidenním období popaschálním
• Skut 12,12–17; Jan 8,42–51
• Skut 12,25– 13,12; Jan 8,51–59
• Skut 13,13–24; Jan 6,5–14
• Skut 14,20–27; Jan 9,39– 10,9
• Skut 15,5–34; Jan 10,17–28
• Skut 15,35–41; Jan 10,27–38

6. NEDÌLE PASCHÁLNÍ; o slepém
hlas 5. — Skut 16,16–34; Jan 9,1–38
»Dokud jsem na svìtì, svìtlo jsem svìta.«

Týden v padesátidenním období popaschálním
• Skut 17,1–15; Jan 11,47–57
• Skut 17,19–28; Jan 12,19–36

• Støeda opuštìní Paschy (jí se ryba):
Skut 18,22–28; Jan 12,36–50

• ì NANEBEVSTOUPENÍ PÁNÌ
Ètvrtek svátku:
Skut 1,1–12; Luk 24,36–53
• Skut 19,1–8; Jan 14,1–11
• Sobotní památka umuèení sv. Jeronýma Pra�ského.
Skut 20,7–12; Jan 14,10–21

7. NEDÌLE (PO PASŠE); svatých 318 boho-
nosných Otcù 1. všeobecného snìmu (r. 325
v Nicei)
hlas 6. — Skut 20,16–18; 28–36; Jan 17,1–13
»Toto jest pak �ivot vìèný, aby znali tebe, Jediného
Pravého Boha, a toho, Jeho� jsi poslal, Je�íše Krista.«

Týden v padesátidenním období popaschálním
• Skut 21,8–14; Jan 14,27– 15,7
• Skut 21,26–32; Jan 16,2–13
• Skut 23,1–11; Jan 16,15–23
• Skut 25,13–19; Jan 16,23–33
• Pátek opuštìní Nanebevstoupení:
Skut 27,1–44; Jan 17,18–26
• Trojièní zádušní sobota („roditelská“ èili pøedkù):
Skut 28,1–31; Jan 21,15–25.
1. Sol 4,13–17; Jan 5,24–30

ì Nedìle PADESÁTNICE – SVATÁ TROJI-
CE.
Seslání Svatého Ducha na apoštoly

Skut 2,1–11; Jan 7,37–52; 8,12
»�ízní-li kdo, a� jde ke Mnì a pije!«

• DEN SVATÉHO DUCHA
Svatodušní pondìlí:
Efez 5,9–19; Mat 18,10–20

• TØETÍ DEN SVATÉ TROJICE
Svatodušní úterý:
Øím 1,1–7; 13–17; Mat 4,25– 5,13
• Støeda svatodušního týdne. Není pùst:
Øím 1,18–27; Mat 5,20–26
• Ètvrtek svatodušního týdne:
Øím 1,28– 2,9; Mat 5,27–32
• Pátek svatodušního týdne. Není pùst:
Øím 2,14–29; Mat 5,33–41
• Sobota opuštìní Padesátnice:
Øím 1,7–12; Mat 5,42–48
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• �id 3,5–11; 17–19; Luk 20,27–44
• �id 4,1–13; Luk 21,12–19
• �id 5,11– 6,8; Luk 21,5–7; 10–11; 20–24
• �id 7,1–6; Luk 21,28–33
• �id 7,18–25; Luk 21,37– 22,8
• Efez 2,11–13; Luk 13,18–29

29. NEDÌLE PO 50nici; o uzdravení desíti,
z nich� jen jeden díky vzdal
hlas 4. — Kol 3,4–11 (apoštol nedìle praotcù);
Luk 17,12–19

(Pokud nedìle praotcù pøipadne na jinou ne� 29. nedìli,
pak se ètení apoštola vzájemnì vymìní tak, aby dnešní
ètení odpovídalo výše uvedenému.)
»Vstaò a jdi; víra tvá tì uzdravila.«

• �id 8,7–13; Mar 8,11–21
• �id 9,8–10; 15–23; Mar 8,22–26
• �id 10,1–18; Mar 8,30–34
• �id 10,35– 11,7; Mar 9,10–16
• �id 11,8; 11–16; Mar 9,33–41
• Efez 5,1–8; Luk 14,1–11

30. NEDÌLE PO 50nici; jak nesnadnì boha-
tý vejde do Království Bo�ího
hlas 5. — Kol 3,12–16; Luk 18,18–27
»Snáze jest velbloudu skrze ucho jehly projíti, ne�li
bohatému vejíti do Království Bo�ího.«

• �id 11,17–23; 27–31; Mar 9,42– 10,1
• �id 12,25–26; 13,22–25; Mar 10,2–12
• Jak 1,1–18; Mar 10,11–16
• Jak 1,19–27; Mar 10,17–27
• Jak 2,1–13; Mar 10,23–32pol.
• Kol 1,3–6; Luk 16,10–15

Sobota pøed Narozením
Galat 3,8–12; Luk 13,18–29 (pøed øadovým

ètením)

NEDÌLE PØED NAROZENÍM KRISTO-
VÝM – nedìle svatých otcù
Památka starozákonních svatých z rodopisu Je�íše
Krista a všech, kteøí �ili vírou v zaslíbeného Mesiáše: pa-
triarchù Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; Daniele a tøí
mládencù i ostatních.
�id 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25

»Co� v Marii zrozeno jest, z Ducha Svatého jest; po-
rodí pak Syna, a nazveš jméno Jeho Je�íš; On zajisté
vysvobodí lidi své od høíchù jejich.«

Pøipadne-li pøedveèer Narození Kristova na sobotu èi
nedìli, pak se v ten den koná dopolední liturgie sv. Jana
Zlatoústého (je to buï nedìle nebo sobota pøed Naroze-
ním). Ètení na této liturgiii: Gal 3,15–22; Mat 13,31–36
Veèer se slou�í velká veèerní (bez liturgie) a v den svátku
je dopolední liturgie sv. Basila. (Veèení liturgie sv. Basila
se pøed Narozením Kristovým v takovém roce nekoná.)
V pøedcházející pátek se ètou královské hodinky a ne-
slou�í se �ádná liturgie.
Pøipadne-li pøedveèer Narození Kristova na jiný den
ne� sobotu èi nedìli, pak se v ten den koná veèerní litur-
gie sv. Basila (tj. veèerní spojená s liturgií) a v den svátku
je dopolední liturgie sv. Jana Zlatoústého. (Velká veèerní
se pøed Narozením Kristovým v takovém roce nekoná,
proto�e je veèerní liturgie.) V den pøedveèeru se dopoled-
ne ètou královské hodinky.
Ètení pro pøedveèer (na velké veèerní nebo na veèerní
liturgii sv. Basila):
paremije a �id 1,1–12; Luk 2,1–20
Sobota po Narození:
1.Tim 6,11–16; Mat 12,15–21

NEDÌLE PO NAROZENÍ. Svaté Bo�í rodi-
ny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále
a Jakuba, bratra Pánì.
Gal 1,11–19; Mat 2,13–23
(Pak mo�no pøidat i øadové ètení.)
»I vstav (Josef), vzal Dítì i Matku Jeho, a pøišel do
zemì Israelské… A usídlil se v mìstì, je� slove Naza-
ret…«

Pøipadne-li „nedìle po Narození“ shodnì s „nedìlí
pøed Bohozjevením“, pak „nedìle po Narození“ buï
ustupuje a zùstává jen „nedìle pøed Bohozjevením“ nebo
se ètení „nedìli pøed Bohozjevením“ pøenáší na 1. ledna
(co� se èiní zvláštì, kdy� je tato nedìle 31.12. na „opuštì-
ní svátku Narození“; pak se bere jen „nedìle po Naroze-
ní“ a „nedìle pøed Bohozjevením“ se musí pøekládat na
1. ledna).
Kdy� je Narození v sobotu, pak je nedìle po Narození
hned následuující nedìli, tj. na Sbor sbor pøesv. Bohoro-
dice. Kdy� je Narození v nedìli, pøipadne „nedìle po
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• 1.Sol 1,1–5; Luk 10,22–24
• 1.Sol 1,6–10; Luk 11,1–10
• 1.Sol 2,1–8; Luk 11,9–13
• 1.Sol 2,9–14; Luk 11,14–23
• 1.Sol 2,14–19; Luk 11,23–26
• 2.Kor 8,1–5; Luk 8,16–21

23. NEDÌLE PO 50nici; o vyhnání legie du-
chù zlých
hlas 6. — Efez 2,4–10; Luk 8,26–39
»Vypravuj všem, co uèinil tobì Bùh.«

• 1.Sol 2,20– 3,8; Luk 11,29–33
• 1.Sol 3,9–13; Luk 11,34–41
• 1.Sol 4,1–12; Luk 11,42–46
• 1.Sol 5,1–8; Luk 11,47– 12,1
• 1.Sol 5,9–13; 24–28; Luk 12,2–12
• 2.Kor 11,1–6; Luk 9,1–6

24. NEDÌLE PO 50nici; vzkøíšení dcery
Jairovy
hlas 7. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56
»Neboj se, toliko vìø…«

• 2.Sol 1,1–10; Luk 12,13–15; 22–31
• 2.Sol 1,10– 2,2; Luk 12,42–48
• 2.Sol 2,1–12; Luk 12,48–59
• 2.Sol 2,13– 3,5; Luk 13,1–9
• 2.Sol 3,6–18; Luk 13,31–35
• Gal 1,3–10; Luk 9,37–43pol.

25. NEDÌLE PO 50nici; o milosrdném Sa-
maritánu
hlas 8. — Efez 4,1–6; Luk 10,25–37
»Samaøan jeden šel tou cestou, pøišel k tomu polo-

mrtvému a opuštìnému, a uzøev jej, slitoval se, a pøi-
stoupiv, obvázal rány jeho, naliv na nì oleje a vína…
a mìl o nìj péèi.«

• 1.Tim 1,1–7; Luk 14,12–15
• 1.Tim 1,8–14; Luk 14,25–35
• 1.Tim 1,18–20; 2,8–15; Luk 15,1–10
• 1.Tim 3,1–13; Luk 16,1–9
• 1.Tim 4,4–8; 16; Luk 16,15–18; 17,1–4
• Gal 3,8–12; Luk 9,57–62

26. NEDÌLE PO 50nici; o tom, kdo hromadí
pozemské poklady a není bohat v Bohu

hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21
I øekl jemu Bùh: »Blázne, této noci duši tvou vezmou
od tebe, a to, co jsi nashromá�dil, èí bude?«

• 1.Tim 5,1–10; Luk 17,20–25
• 1.Tim 5,11–21; Luk 17,26–37
• 1.Tim 5,22– 6,11; Luk 18,15–17; 26–30
• 1.Tim 6,17–21; Luk 18,31–34
• 2.Tim 1,1–2; 8–18; Luk 19,12–28
• Gal 5,22– 6,2; Luk 10,19–21

27. NEDÌLE PO 50nici; o uzdravení �eny
v den sváteèní
hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17
»Tato dcera Abrahamova, kterou svázal satan, hle, ji�
tomu osmnáct let, co� nemìla býti rozvázána od tìch
pout v den sobotní?«

• 2.Tim 2,20–26; Luk 19,37–44
• 2.Tim 3,16– 4,4; Luk 19,45–48
• 2.Tim 4,9–22; Luk 20,1–8
• Tit 1,5– 2,1; Luk 20,9–18
• Tit 1,15– 2,10 ; Luk 20,19–26
• Efez 1,16–23; Luk 12,32–40

28. NEDÌLE PO 50nici; o hostinì a hostech
Nedìle praotcù Bo�ího národa – všech starozákon-
ních svatých �ijících pøed Zákonem i po udìlení Zákona
– od Adama po Josefa Snoubence; i prorokù a� po Zacha-
riáše a Jana Køtitele. Adama a Evy i Ábele a Sétha, Eno-
cha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchù Abrahama
a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba a Ráchel i Josefa Slièné-
ho, Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synù Israele;
Moj�íše i Árona, Jozue, Debory, Gedeona, Samsona,
Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna; prorokù Samuele,
Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.
hlas 3. — Kol 1,12–18; Luk 14,16–24 (evange-

lium nedìle praotcù)

Nedìle praotcù je druhou nedìlí pøed Narozením
Kristovým. Pokud pøipadne na jinou ne� 28. nedìli, pak
se ètení evangelia vymìní, aby bylo, jak je uvedeno výše.
Ètení nedìle praotcù musí být v�dy následující:

Kol 3,4–11; Luk 14,16–24
»Èlovìk jeden uèinil veèeøi velikou a pozval mno-
hých… Vybídl všechny vejít, aby se naplnil dùm
jeho…«
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1. NEDÌLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH
hlas 8. — �id 11,33– 12,2; Mat 10,32–38;
19,27–30
»Kdo�koli vyzná Mne pøed lidmi, toho i já vyznám
pøed Otcem Svým, Jen� jest v nebesích.«

Zaèátek pùstu svatých apoštolù
• Øím 2,28– 3,18; Mat 6,31– 34; 7,9–11
• Øím 4,4–12; Mat 7,15–21
• Øím 4,13–25; Mat 7,21–23
• Øím 5,10–16; Mat 8,23–27
• Pátek památky ct. Varláma Chutinského:
Øím 5,17– 6,2; Mat 9,14–17
• Øím 3,19–26; Mat 7,1–8

2. NEDÌLE PO 50nici; VŠECH SVATÝCH
ZEMÍ NAŠICH a všech ctihodných a boho-
nosných Otcù Svaté Hory Athonské
hlas 1. — Øím 2,10–16; Mat 4,18–23
�id 11,33– 12,2; Mat 4,25– 5,12 (svìtcùm)

»Pojïte za Mnou a uèiním vás rybáøi lidí.«

• Øím 7,1–13; Mat 9,36– 10,8
• Øím 7,14– 8,2; Mat 10,9–15
• Øím 8,2–13; Mat 10,16–22
• Øím 8,22–27; Mat 10,23–31
• Øím 9,6–19; Mat 10,32–36; 11,1
• Øím 3,28– 4,3; Mat 7,24– 8,4

3. NEDÌLE PO 50nici; nemìjte starost o po-
zemské vìci
hlas 2. — Øím 5,1–10; Mat 6,22–33
»Hledejte nejprv Království Bo�ího a spravedlnosti
Jeho, a všechno ostatní bude vám pøidáno.«

• Øím 9,18–33; Mat 11,2–15
• Øím 10,11– 11,2; Mat 11,16–20
• Øím 11,2–12; Mat 11,20–26
• Øím 11,13–24; Mat 11,27–30
• Øím 11,25–36; Mat 12,1–8
• Øím 6,11–17; Mat 8,14–23

4. NEDÌLE PO 50nici; o víøe setníkovì
hlas 3. — Øím 6,18–23; Mat 8,5–13
»…Jdi, a jak jsi uvìøil, staò se tobì.«

• Øím 12,4–5; 15–21; Mat 12,9–13
• Øím 14,9–18; Mat 12,14–16; 22–30

• Øím 15,7–16; Mat 12,38–45
• Øím 15,17–29; Mat 12,46– 13,3 pol.
• Øím 16,1–16; Mat 13,3–9
• Øím 8,14–21; Mat 9,9–13

5. NEDÌLE PO 50nici; o vymítnutí bìsù
z dvou posedlých
hlas 4. — Øím 10,1–10; Mat 8,18–22; 28– 9,1
»Pojï za Mnou, a nech, a� mrtví pohøbívají své mrt-
vé.«

• Øím 16,17–24; Mat 13,10–23
• 1.Kor 1,1–9; Mat 13,24–30
• 1.Kor 2,9– 3,8; Mat 13,31–36 pol.
• 1.Kor 3,18–23; Mat 13,36–43
• 1.Kor 4,5–8; Mat 13,44–54 pol.
• Øím 9,1–5; Mat 9,18–26

6. NEDÌLE PO 50nici; o uzdravení mrtvicí
ranìného
hlas 5. — Øím 12,6–14; Mat 9,1–8
»Doufej, synu, odpouštìjí se tobì høíchové tvoji.«

• 1.Kor 5,9– 6,11; Mat 13,54–58
• 1.Kor 6,20– 7,12; Mat 14,1–13
• 1.Kor 7,12–24; Mat 14,35– 15,11
• 1.Kor 7,24–35; Mat 15,12–21
• 1.Kor 7,35– 8,7; Mat 15,29–31
• Øím 12,1–3; Mat 10,37– 11,1

7. NEDÌLE PO 50nici; uzdravení dvou sle-
pých a nìmého posedlého
hlas 6. — Øím 15,1–7; Mat 9,27–35
»Vìøíte-li, �e to mohu uèiniti? … Podle víry vaší stani�
se vám.«

• 1.Kor 9,13–18; Mat 16,1–6
• 1.Kor 10,5–12; Mat 16,6–12
• 1.Kor 10,12–22; Mat 16,20–24
• 1.Kor 10,28– 11,7; Mat 16,24–28
• 1.Kor 11,8–22; Mat 17,10–18
• Øím 13,1–10; Mat 12,30–37

8. NEDÌLE PO 50nici; nasycení pìti tisícù
Památka svatých Otcù šesti všeobecných snìmù

(pøesunout k 16. èervenci)

hlas 7. — 1.Kor 1,10–18; Mat 14,14–22
�id 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcùm)
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Vzal Je�íš pìt chlebù a dvì ryby, a vzhlédl k nebi,
po�ehnal … I jedli všichni a nasytili se… bylo jich asi
pìt tisíc mu�ù, kromì �en a dìtí.«

• 1.Kor 11,31– 12,6; Mat 18,1–11
• 1.Kor 12,12–26; Mat 18,18–22; 19,1–2;
13–15
• 1.Kor 13,4– 14,5; Mat 20,1–16
• 1.Kor 14,6–19; Mat 20,17–28
• 1.Kor 14,26–40; Mat 21,12–14; 17–20
• Øím 14,6–9; Mat 15,32–39

9. NEDÌLE PO 50nici; Kristus kráèí po
moøi
hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34
»Je�íš vztáhl ruku, uchopil ho a øekl jemu: „Malovìr-
ný, proè jsi pochyboval?“«

• 1.Kor 15,12–19; Mat 21,18–22
• 1.Kor 15,29–38; Mat 21,23–27
• 1.Kor 16,4–12; Mat 21,28–32
• 2.Kor 1,1–7; Mat 21,43–46
• 2.Kor 1,12–20; Mat 22,23–33
• Øím 15,30–33; Mat 17,24– 18,4

10. NEDÌLE PO 50nici; síla víry, modlitby
a postu
hlas 1. — 1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23
»Budete-li mít víru, jako zrnko hoøèièné, øeknete
hoøe této – pøejdi odsud tam, a pøejde; nebude vám
nic nemo�ného.«

• 2.Kor 2,4–15; Mat 23,13–22
• 2.Kor 2,14– 3,3; Mat 23,23–28
• 2.Kor 3,4–11; Mat 23,29–39
• 2.Kor 4,1–6; Mat 24,13–28
• 2.Kor 4,13–18; Mat 24,27–33; 42–51
• 1.Kor 1,3–9; Mat 19,3–12

11. NEDÌLE PO 50nici; o nemilosrdném
slu�ebníku
hlas 2. — 1.Kor 9,2–12; Mat 18,23–35
»Tak zle uèiní Otec mùj nebeský vám, jestli�e neod-
pustíte jeden ka�dý bratru svému ze srdcí svých pro-
vinìní jeho.«

• 2.Kor 5,10–15; Mar 1,9–15
• 2.Kor 5,15–21; Mar 1,16–22
• 2.Kor 6,11–16; Mar 1,23–28

• 2.Kor 7,1–10; Mar 1,29–35
• 2.Kor 7,10–16; Mar 2,18–22
• 1.Kor 1,26–29; Mat 20,29–34

12. NEDÌLE PO 50nici; o zlé moci bohatství
hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26
»Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej, co máš, a roz-
dej chudým, a budeš mít poklad v nebi; a pojï, násle-
duj Mne.«

• 2.Kor 8,7–15; Mar 3,6–12
• 2.Kor 8,16– 9,5; Mar 3,13–19
• 2.Kor 9,12– 10,7; Mar 3,20–27
• 2.Kor 10,7–18; Mar 3,28–35
• 2.Kor 11,5–21; Mar 4,1–9
• 1.Kor 2,6–9; Mat 22,15–22

13. NEDÌLE PO 50nici; o zhoubì nepocti-
vých vinaøù
hlas 4. — 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42
»Zlé vinaøe Hospodáø zahubí, a vinici svou odevzdá
jiným, kteøí mu z ní budou pøinášet u�itek.«

• 2.Kor 12,10–19; Mar 4,10–23
• 2.Kor 12,20– 13,2; Mar 4,24–34
• 2.Kor 13,3–13; Mar 4,35–41
• Gal 1,1–10; 20– 2,5; Mar 5,1–20
• Gal 2,6–10; Mar 5,22–24; 35– 6,1
• 1.Kor 4,1–5; Mat 23,1–12

14. NEDÌLE PO 50nici; o Královì hostinì
a svatebním šatu
hlas 5. — 2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14
»Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.«

• Gal 2,11–16; Mar 5,24–34
• Gal 2,21– 3,7; Mar 6,1–7
• Gal 3,15–22; Mar 6,7–13
• Gal 3,23– 4,5; Mar 6,30–45
• Gal 4,8–21; Mar 6,45–53
• 1.Kor 4,17– 5,5; Mat 24,1–13

15. NEDÌLE PO 50nici; o nejvìtších pøiká-
záních
hlas 6. — 2.Kor 4,6–15; Mat 22,35–46
»Milovati budeš Pána a Boha svého z celého srdce
svého, a z celé duše své, a ze vší mysli své… Milovati
budeš bli�ního svého jako sebe samého.«
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• Gal 4,28– 5,10; Mar 6,54– 7,8pol.
• Gal 5,11–21; Mar 7,5–16
• Gal 6,2–10; Mar 7,14–24
• Efez 1,1–9; Mar 7,24–30
• Efez 1,7–17; Mar 8,1–10
• 1.Kor 10,23–28; Mat 24,34–44

16. NEDÌLE PO 50nici; o svìøených høiv-
nách
hlas 7. — 2.Kor 6,1–10; Mat 25,14–30
»Ka�dému majícímu duchovní bohatství bude pøidá-
no, a bude hojnì míti; tomu pak, který� nemá, bude
odòato i to, co se zdá míti… Kdo má uši k slyšení,
slyš.«

• Efez 1,22– 2,3; Mar 10,46–52
• Efez 2,19– 3,7; Mar 11,11–23
• Efez 3,8–21; Mar 11,23–26
• Efez 4,14–19; Mar 11,27–33
• Efez 4,17–25; Mar 12,1–12
• 1.Kor 14,20–25; Mat 25,1–13

17. NEDÌLE PO 50nici; o víøe �eny kana-
nejské
hlas 8. — 2.Kor 6,16– 7,1; Mat 15,21–28
»Ó �eno, veliká jest víra tvá; stani� se tobì, jak
�ádáš.«

• Efez 4,25–32; Luk 3,19–22
• Efez 5,20–26; Luk 3,23– 4,1
• Efez 5,25–33; Luk 4,1–15
• Efez 5,33– 6,9; Luk 4,16–22
• Efez 6,18–24; Luk 4,22–30
• 1.Kor 15,39–45; Luk 4,31–36

18. NEDÌLE PO 50nici; zázraèný rybolov
na hlubinì
hlas 1. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11
»Zajeï na hlubinu a rozestøi sítì…«

• Filip 1,1–7; Luk 4,37–44
• Filip 1,8–14; Luk 5,12– 16
• Filip 1,12–20; Luk 5,33–39
• Filip 1,20–27; Luk 6,12–19
• Filip 1,27– 2,4; Luk 6,17–23pol.
• 1.Kor 15,58– 16,3; Luk 5,17–26

19. NEDÌLE PO 50nici; o lásce k nepøáte-
lùm
hlas 2. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36
»Buïte milosrdní, jako� i Otec váš milosrdný ke všem

jest.«

• Filip 2,12–16; Luk 6,24–30
• Filip 2,17–23; Luk 6,37–45
• Filip 2,24–30; Luk 6,46– 7,1
• Filip 3,1–8; Luk 7,17–30
• Filip 3,8–19; Luk 7,31–35
• 2. Kor 1,8–11; Luk 5,27–32

20. NEDÌLE PO 50nici; o vzkøíšení mláden-
ce
hlas 3. — Gal 1,11–19; Luk 7,11–16
»I øekl Je�íš mrtvému: »Jinochu, tobì pravím, vstaò!«

• Filip 4,10–23; Luk 7,36–50
• Kol 1,1–2; 7–11; Luk 8,1–3
• Kol 1,18–23; Luk 8,22–25
• Kol 1,24–29; Luk 9,7–11
• Kol 2,1–7; Luk 9,12–18
• 2.Kor 3,12–18; Luk 6,1–10

21. NEDÌLE PO 50nici; o rozsévaèi a rozliè-
né pùdì
hlas 4. — Gal 2,16–20; Luk 8,5–15
»Setba, která v dobrou zemi padla a u�itek stonásob-

ný pøinesla, to jsou ti, kteøí�, uslyševše slovo Bo�í, za-
chovávají je v srdci èistém a dobrém a plod pøinášejí
v trpìlivosti.«

• Kol 2,13–20; Luk 9,18–22
• Kol 2,20– 3,3; Luk 9,23–27
• Kol 3,17– 4,1; Luk 9,44–50
• Kol 4,2–9; Luk 9,49–56
• Kol 4,10–18; Luk 10,1–15
• 2.Kor 5,1–10; Luk 7,2–10

22. NEDÌLE PO 50nici; o boháèi a chudém
Lazaru.
Památka svatých Otcù 7. všeobecného snìmu

(r. 787) (pøesunout k 11. øíjnu)

hlas 5. — Gal 6,11–18; Luk 16,19–31
�id 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcùm)
»Jestli�e oni Moj�íše a svaté proroky neposlouchají,
i kdyby kdo  z mrtvých vstal, neuvìøí.«
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