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I. Úvodní ustanovení
l. Svatynì a svatý stùl
Aby se mohly bohosluby náleitì a dùstojnì konat, musíme si nìco
øíci o svatyni (svjatilièe) a svatém stole (svjata trapéza, prestol, oltáø).
l. Svatynì má být aspoò o jeden stupeò výe ne loï chrámu. V samotné
svatyni nemají být ádné stupnì, které by vedly ke svatému stolu.
2. Svatý stùl (prestol, svatá trapéza) je ètyøhranný, oddìlený od zdi.
Stojí uprostøed svatynì, aby se kolem nìj mohlo chodit. U severní zdi
svatynì je stùl na proskomidii (predloenie, ertveník) a u jiní jiný stùl
s pøipravenými bohosluebnými rouchy.
3. Artofor (bohostánek, svatostánek) neboli kivot je uprostøed oltáøe a
má být udìlán na zpùsob malé svatynì nebo rakve. Nemá být pøíli vysoký
ani iroký, aby bìhem bohoslueb nepøekáel celebrantovi a spoluslouícím
v liturgických úkonech.
4. Svícny, které jsou na oltáøi, ho nesmí zakrývat, ale po obou stranách
køíe nebo bohostánku se má postavit svícen s jednou, dvìma anebo tøemi
svícemi; mùe se té pouít sedmiramenný svícen s olejovými lampádkami,
který stojí za oltáøem.
5. Na prestol (svatý stùl) se nekladou relikviáøe ani kvìty, a u pøírodní
nebo umìlé, ani nic, co není potøebné pøi bohoslubì. Bohosluebná kniha
(sluebník) má leet na poduce, ne na pultu, pokud neleí na analoji
(stojícím pultu) z levé strany prestolu.
6. Ikonostas má mít po pravé stranì královských dveøí ikonu Spasitele
a po levé stranì ikonu Bohorodièky a podle zvyku mají být umístìné na
svých místech i dalí ikony.
Boèní (vedlejí) cerkve a kaple mají mít té své ikonostasy, ale oltáøe
v nich, pokud nemají své ikonostasy, nepovaujme za vhodné
k bohoslubám.
7. Do svatynì nemá pøístup nikdo kromì knìí, jáhnù, klerikù a
posluhujících. Laici, kteøí pøi bohoslubì neposluhují, nemají ve svatyni
být, té i eny bez oh1edu na dùvod a pøíèinu.
8. Diskos má být dostateènì hluboký, má mít vyvýený okraj a mùe
mít i podstavec.
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9. Kadidelnice musí mít krátké øetízky, aby se jí dalo 1ehce na plný
rozmach kadit.
10. Nemají se pouívat jiná liturgická roucha ani jiné bohosluebné
pøikrývky ne ty, které se v této kníce osobitnì uvádìjí ke kadé
bohoslubì. Pouívání zvoneèkù, varhan nebo harmonií je vylouèené.

2. Veobecné zásady
11. Malá poklona (malá metánie) - pøi ní se pøeehnává, hlava i ramena
se trochu sklánìjí, ale ruka se nespoutí ke kolenùm ani na zem. Pouívá
se pøed nebo po znamení køíe v tìchto pøípadech:
a) Kdy ti, co pøistupují ke svatému stolu, poprvé vstupují do svatynì
a vycházejí z ní; ti, kdo konají tuto poklonu, líbají i svatý stùl.
b) Na zaèátku kadé bohosluby pøi slovech: Blahosloven Boh na,
nebo kdy není knìz: Molitvami svjatych otec.
c) Na Svatyj Boe, a to tøikrát; té: Krestu Tvojemu poklaòájemsja.
d) Na Priidite, poklonímsja, a to tøikrát.
e) Na trojité Alilúja na konci verù, a to tøikrát.
f) Kdy se vzpomínají tøi Osoby Nejsvìtìjí Trojice.
g) Tehdy, kdy nìkdo dostává poehnání od knìze.
h) Kdy se nìkdo postaví pøed královské dveøe, aby nìco èetl nebo
zpíval, a kdy odtud po ètení nebo zpìvu odchází.
l) Kdykoli nìkdo prochází kolem sv. oltáøe nebo ikonostasu.
m) Kdy to pøedepisují rubriky.
Pøed ètením sv. evangelia a po jeho skonèení se má pøeehnat bez
sklonìní hlavy a ramen.
Jáhen má vzdát èest malým úklonem hlavy a ramen knìzi, kdy vychází
ze svatynì pøed ikonostas na ètení ektenií nebo kdy se tam vrací.
12. Velká poklona (velká metánie), pøi ní se dìlá na sobì znamení sv.
køíe a celým tìlem se padne na zem, se koná jen v dobì Velkého postu èetyrdesjatnice a na liturgii predeosvjaèenych darov - pøedem
posvìcených darù.
13. Modlitby s rozestøenýma a pozdvihnutýma rukama se konají jen
tehdy, kdy je to jasnì pøedepsané, tedy pøi modlitbì Niktoe dostojin ot
svjazavichsja ploskimi pochomi, (pøi Cherubínské písni), pøi Hori imijim
serdca a pøi modlitbì Pána. Pøi rozestøení rukou se nemají lokty opírat o
boky, ale ruce samotné se mají volnì vznáet vzhùru.
14. Ruce, kdy se nepøedepisuje nic, ne je dret, se mohou dret
rozlièným zpùsobem: mohou se poloit na svatý stùl, dret v nich
sluebník, spustit je dolù pod felon, sloit je na prsa, ale ne tak, aby
navzájem zapadaly do sebe.
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15. Kdy jáhen zpívá ektenii, pozdvihuje tøemi prsty pravé ruky orár
i tehdy, kdy to není vdy výslovnì uvedené v rubrikách; knìz se u mùe
na zaèátku ektenie zaèít potichu modlit modlitbu pøísluné ektenie.
16. Kdy jáhen zpívá: Hlavy vaa Hospodevi priklonite, vichni skloní
hlavu i ramena.
17. Bìhem sv. liturgie posluhující ve svatyni neklekají, ale vìøící,
jestlie chtìjí, mohou kleèet.
18. Kdy knìz ehná, pøekládá køíem palec pravé ruky s prsteníkem,
ukazovák drí vzpøímený a prostøední prst s malíèkem trochu ohne. Pøi
pøijímání poehnání sklánìjí vichni hlavy i ramena a pøeehnají se.
19. Pøi otvírání a zavírání dveøí ikonostasu a závìsu královských dveøí
je potøebné zachovat tato veobecná pravidla:
a) Jáhenské dveøe zùstávají vdy zavøené, s výjimkou pøípadu, e
jimi nìkdo prochází.
b) Královské dveøe se otvírají, kdy knìz kadí na zaèátku veèernì
s celonoèním bdìním a zavírají se, kdy se zaèíná 103. alm;
otvírají se té pøi vech vchodech na veèerni, utreni a liturgii,
kdy se nese evangeliáø a na proputìní.
c) Na utreni se královské dveøe otvírají pøed prokimenem a zavírají
se po zvolání Milostiju i èedrotami. Otvírají se i bìhem zpìvu
velkého slavosloví a po proputìní se zavírají.
d) Na svaté liturgii se královské dveøe otvírají pøed malým vchodem
a po ètení sv. evangelia se zavírají; znovu se otevírají pøed velkým
vchodem a po nìm se zavírají; pak se otvírají po pøijímání
spoluslouících a jáhna a na konci svaté liturgie se zavírají. Nìkdy
je vak moné tyto dveøe otvírat a zavírat èastìji.
e) Po celý Svìtlý (velikonoèní) týden zùstávají královské i jáhenské
dveøe otevøené i pøi pøijímání celebranta.
f) Bìhem archijerejské bohosluby jsou královské dveøe otevøené po
celou dobu.
g) Závìs královských dveøí je odhrnutý po celou veèereò i celou
utreòu. Na sv. liturgii se odhrne po proskomidii a tak zùstane a
do konce malého vchodu; pak se znovu odhrne, kdy jáhen zvolá:
Dveri, dveri, a zatahuje se pøi zvolání Svjataja svjatym; pak se
odhrne pøed pøijímáním vìøících a zùstane odhrnutý a do konce
sv. liturgie.
V nìkterých krajích je zvykem otvírat královské dveøe a odhrnout závìs
od zaèátku a do konce sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého i sv. Bazila Velkého
a na liturgii pøedem posvìcených darù po Da ispravitsja molitva moja,
té na veèerni se po vchodu u nezavírají. Tento zvyk se nesmí zavádìt
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v jiných krajích, naopak, je tøeba dbát, aby si lid vude navykal na pøesnìjí
zachovávání obøadu.
20. Kadidlo do kadidelnice klade nejen sám knìz, mùe to dìlat
dokonce i posluhující nebo jáhen, ale potom ho dává knìzi, aby ho
poehnal.
Je chvályhodné, kdy knìz - a té i jáhen - uèiní nejdøíve pøed kadìním
s kadidelnicí v pravé ruce znamení køíe a pøi kadìní nìjaké osoby nebo
vìci jí vzdá úctu lehkým úklonem hlavy a ramen.
21. Kdy knìz poprvé pøi bohoslubì ehná kadidlo, modlí se: Kadilo
tebi prinosim, v dalích pøípadech jen slova: Blahosloven Boh na.
22. Pøi oblékání a líbání bohosluebných rouch je potøebné zachovávat
pøedpisy, uvedené na zaèátku proskomidie (dále èl. 103-106); pøi jiných
bohoslubách se sice vynechají pøísluné modlitby, ale ostatní je potøebné
zachovat.
23. Knìz, který má slouit urèitou bohoslubu, kde si neobléká stichar,
si má na dlouhý odìv obléci jetì vrchní odìv, který se øecky nazývá rason
a slovansky rjasa.
24. Nikdo si nesmí obléci roucho urèené vyímu stupni knìského
svìcení, ne jaké má sám.
25. Kdy jáhen pomáhá knìzi, postaví se po jeho pravici, není-li
výslovnì pøedepsáno nìco jiného; kdy jsou dva jáhni, jeden stojí po jeho
pravici, druhý po levici.
26. Není dovolené, aby klerici, kteøí jetì nemají jáhenské svìcení,
vykonávali jáhenskou slubu.
27. To, co knìz nebo jáhen zpívají nahlas, nejsou ostatní spoluslouící
knìí povinní modlit se potichu, s výjimkou zvolání, jimi se zakonèují
modlitby, nebo kdy je pøedepsáno nìco jiného.
28. Úplné obøady se vysvìtlují v èásti, v ní se mluví o bohoslubì
s pomocí jednoho jáhna. V jiných èástech, kde se mluví o bohoslubì
s pomocí dvou jáhnù, bez pomoci jáhna nebo se spoluslouícími knìími,
se vysvìtlují plnì jen ty èásti, které jsou jim vlastní.
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II. Øád veèernì bez vsenoèního
1. S jedním jáhnem
29. Jáhen drí stichar s orárem, pøistupuje ke knìzi, skloní hlavu a
øíká: Blahoslovi, vladyko, stichar s orarem.
Knìz je poehná slovy: Blahosloven Boh na. Jáhen: Amiò. Potom se
obléká do sticharu, políbí orár a poloí si ho na levé rameno.
30. Knìz si vezme na svùj vrchní odìv epitrachil, který nejdøíve
poehná. Pak vychází severními dveømi, postaví se pøed zavøené královské
dveøe, dìlá malou poklonu a øíká: Blahosloven Boh na. Po Otèe na øíká
vozhlas: Jako tvoje jest cárstvo.
31. Kdy se ète 103. alm, knìz ète pøed královskými dveømi potichu
veèerní (svitilné) modlitby. Po skonèení 103. almu jáhen vychází
severními dveømi, dìlá malou poklonu a zaèíná: Mirom Hospodu
pomolimsja.
Knìz se po skonèení almu vrací do svatynì pøed svatý stùl a tam
pokraèuje ve ètení veèerních modliteb, pokud je jetì neskonèil. Po zvolání:
Jako podobajet uèiní i jáhen malou poklonu, vrací se jiními dveømi do
svatynì a postaví se po pravé stranì knìze.
32. Po skonèení kafizmy vyjde jáhen severními dveømi, zpívá malou
ektenii a po zvolání knìze Jako tvoja derava dìlá malou poklonu a vrací
se do svatynì.
33. Kdy chór zaèíná zpívat Hospodi, vozvach, jáhen bere kadidelnici
a potom, kdy knìz poehná kadidlo, kadí ze ètyø stran prestol, pak
zaprestolní ikonu, ikony svatynì a knìze. Potom vyjde ze svatynì severními
dveømi, pøedstoupí pøed královské dveøe, pokloní se, kadí ikony jiní strany
ikonostasu, kde zaèíná ikonou Spasitele. Potom se znovu pokloní pøed
královskými dveømi a kadí ikony severní strany, kde zaèíná ikonou
Bohorodièky, pak pravý i levý chór. Vìøící okadí ze soley a pak se vrací
jiními dveømi do svatynì.
34. Kdy chór zaène zpívat poslední stichiru, knìz obléká felon, který
pøedtím poehnal a políbil. Kdy se zpívá Sláva, pøichází s jáhnem pøed
svatý oltáø.Tehdy se otvírají královské dveøe. Jáhen bere kadidelnici kterou knìz nejdøíve poehnal - a spolu s knìzem obchází svatý oltáø.
Zaèínají od pravé strany se svìtlonoi, kteøí kráèejí pøed nimi. Vycházejí
severními dveømi.
Zastaví se pøed královskými dveømi: svìtlonoi stojí po stranách, jeden
pøed ikonou Bohorodièky, druhý pøed ikonou Spasitele, jáhen uprostøed a
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za ním knìz. Oba se pokloní. Jáhen drí orár tøemi prsty a potichu øíká:
Hospodu pomolimsja. Knìz se tie modlí: Blahij èelovikolubèe Carju.
V pøedveèer Narození Krista a Bohozjevení, pokud pøipadnou na
sobotu nebo nedìli, bere jáhen bìhem vchodu kromì kadidelnice i
evangeliáø.
Po modlitbì vchodu ukazuje jáhen orárem na východ a øíká knìzi:
Blahoslovi, vladyko, svjatyj vchod. Potom jáhen podává knìzi na políbení
evangeliáø, je-li, a kdy chór skonèí zpìv stichir, postaví se do královských
dveøí pøed knìze, udìlá kadidelnicí køí, pozdvihuje evangeliáø, je-li, a
volá: Premúdros prosti. Bìhem zpìvu Svite tichij vstupují knìz i jáhen
do svatynì pøed svatý stùl a svìtlonoi se vracejí do svatynì jáhenskými
dveømi. Pak jáhen kadí vechno jako pøi Hospodi, vozvach (viz. èl. 33).
Po kadìní a skonèení písnì pøistupuje jáhen ke královským dveøím,
dívá se smìrem k lidu a zpívá: Voòmim! Knìz, obrácený k lidu, ehná:
Mir vsim. Jáhen: Premúdros voòmim. Knìz tam zùstává s rukama
sloenýma køíem na prsou a èeká na konec prokimenu. Pak, jsou-li
pøedepsaná ètení, se pokloní pøed prestolem a sedne si. Kde je takový
zvyk, knìz ihned po zvolání jáhna Premúdros voòmim jde na jiní stranu
od trùnu. Jáhen zùstává u královských dveøí a pøed kadým oznaèením
ètení volá k lidu: Premúdros a po oznaèení té k lidu Voòmim!
35. Po ukonèení ètení se knìz vrací ke svatému stolu a zavírá královské
dveøe. Jáhen se ukloní knìzi, obejde svatý oltáø, vyjde severními dveømi,
postaví se pøed zavøené královské dveøe a zpívá ektenii: Rcem vsi. Knìz
zpívá Jako milostiv a po Spodobi, Hospodi zpívá jáhen ektenii: Ispólnim
a knìz Jako blah. Chór: Tebi, Hospodi. Kdy se knìz modlí modlitbu
poklony, vichni sklánìjí hlavy a do zvolání Budi derava cárstvija
tvojeho. Po zvolání se vrací jáhen jiními dveømi do svatynì.
36. Chór zaèíná zpívat stichiry na stichovnách, pak Nyni otpuèajei,
Trisvjatoje a po Otèe ná knìz zvolá: Jako tvoje jes cárstvo.
Po zpìvu tropárù se otvírají královské dveøe, jáhen vychází jiními
dveømi, postaví se pøed ikonu Spasitele, obrácený tváøí k lidu, pozdvihuje
tøemi prvními prsty pravé ruky orár a zpívá: Premúdros! Chór: Blahosloví!
Knìz: Syj blahosloven i preproslaven Christos. Chór: Amiò. Utverdi, Boe.
Knìz: Presvjataja Bohorodice, spasi nás. Chór: Èestnijuju Cheruvim.
Knìz obrácený na východ: Slava tebi, Christe Boe. Chór: Slava, I nyni.
Hospodi, pomiluj tøikrát, Vladyko, blahoslovi! A knìz, obrácený k lidu
v královských dveøích, zpívá proputìní.
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2. Se dvìma jáhny
37. Po ukonèení 103. almu vychází první jáhen severními dveømi, dìlá
malou metánii, vzdá èest knìzi a zpívá velkou ektenii. Po zvolání knìze:
Jako podobajet dìlá malou poklonu a jiními dveømi se vrací do svatynì.
38. Po kafizmì vychází druhý jáhen severními dveømi, zpívá malou ektenii
a po zvolání Jako tvoja derava dìlá malou metánii a vrací se jiními dveømi
do svatynì.
39. Kdy chór zaèíná zpívat: Hospodi, vozvach, berou jáhni
kadidelnice, naloí kadidlo a pøistupují ke knìzi. Knìz poehná kadidlo
a oni spoleènì kadí oltáø, nejdøíve zepøedu, pak první jáhen pravou stranu
a druhý jáhen levou stranu, pak spoleènì od východu, potom zaprestolní
ikonu, dalí ikony svatynì a knìze. Potom vycházejí ze svatynì, první
jáhen jiními dveømi a druhý severními; pøicházejí pøed královské dveøe,
pokloní se a kadí: první od ikony Spasitele a druhý od ikony Bohorodièky,
pak první jáhen pravý chór a druhý levý chór. Lid okaïují ze soley, jeden
z pravé a druhý z levé strany; nakonec se vracejí do svatynì, první jáhen
jiními, druhý severními dveømi.
40. Kdy chór zaèíná poslední stichiru, pøichází knìz s jáhny na Slava
pøed svatý stùl. Otvírají královské dveøe. Jáhni berou kadidelnice - knìz
ehná kadidlo - a vycházejí severními dveømi, nejdøíve druhý jáhen, pak
první a za ním knìz. První jáhen øíká: Hospodu pomolimsja, knìz modlitbu
vchodu, potom první jáhen, který té, je-li to pøedepsáno, nese evangeliáø,
øíká, ukazuje orárem na východ: Blahoslovi, vladyko, svjatyj vchod, a po
poehnání oba jáhni vcházejí do královských dveøí, kde se zastaví: vpøedu
druhý jáhen a za ním první. Kdy chór skonèí stichiry, první jáhen dìlá
kadidelnicí znak køíe nebo pozdvihuje evangeliáø a volá: Premúdros,
prosti! Potom vstupují do svatynì a kadí ve tak jako na Hospodi, vozvach.
(viz. èl. 39.)
Po okadìní a ukonèení písnì Svite tichyj pøistupují jáhni ke královským
dveøím, dívají se smìrem k lidu a první z nich zvolá: Voòmim! Knìz: Mir
vsim! Druhý jáhen: Premúdros voòmim! Chór zpívá prokimen. Potom,
pøed oznaèením kadého ètení, se obrací první jáhen smìrem k lidu se
zvoláním: Premúdros!
41. Po èteních se knìz vrací k oltáøi, jáhni se pokloní knìzi a vycházejí
svými dveømi, toti druhý jáhen severními dveømi a první jiními, zastaví
se pøed královskými dveømi a první zpívá ektenii: Rcem vsi a druhý:
Ispolnim, potom první jáhen: Hlavy vaa Hospodevi priklonite a po zvolání
se vracejí svými dveømi do svatynì a postaví se po obou stranách knìze.
42. Po zpìvu tropárù za otevøených královských dveøí vycházejí jáhni
kadý svými dveømi a postaví se na protilehlých stranách pøed královské
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dveøe, jeden zprava a druhý zleva. První jáhen, který stojí vedle ikony
Spasitele, se dívá smìrem k lidu, pozdvihne orár a zvolá: Premúdros.
Kdy knìz zpívá proputìní, oba jáhni pozdvihnou orár a do konce
proputìní. Pak se vracejí svými dveømi do svatynì, zavøou královské
dveøe, udìlají malou poklonu pøed prestolem a svléknou si posvátná roucha.

3. Bez jáhna
43. Knìz, který slouí veèereò bez jáhna, dìlá a modlí se vechno to,
co patøí jáhnovi, mimo zvolání: Hospodu pomolimsja, Blahoslovi a má
na zøeteli toto:
44. Velkou ektenii zpívá pøed královskými dveømi a po zvolání se
jiními dveømi vrací do svatynì.
45. Po kafizmì zpívá malou ektenii a na Hospodi, vozvach kadí, jak
bylo øeèeno výe (viz. èl. 33). Po okadìní se vrátí jiními dveømi do svatynì
a odevzdá kadidelnici.
46. Na vchod bere kadidelnici nebo evangeliáø, jde od pravé strany
prestolu a vychází severními dveømi. Sklání hlavu pøed královskými
dveømi a modlí se modlitbu vchodu: Blahij èelovikolubèe Carju, pravou
rukou poehnává vchod, líbá evangeliáø, jestlie ho nese, a pak volá:
Premúdros, prosti, a dìlá kadidelnicí znak køíe nebo pozdvihuje
evangeliáø a potom se vrací královskými dveømi do svatynì. Za zpìvu:
Svite tichij kadí tak, jak je uvedeno výe (viz. èl. 33), vrací se do svatynì
a postaví se pøed svatý stùl.
47. Po písni Svite tichyj pøistupuje ke královským dveøím, dívá se
smìrem k lidu, volá: Voòmim!, ehná lid slovy: Mir vsim! a dodává:
Premúdros voòmim! Potom, kdy se mají èíst ètení, obrací se k prestolu
a po jeho pravé stranì odchází za prestol a pøed oznaèením kadého ètení
volá: Premúdros! a po oznaèení Voòmim!
48. Po èteních se vrací ke svatému stolu a zpívá pøed ním ektenii:
Rcem vsi a Ispolnim.
49. Po zpìvu tropárù volá sám, obrácený k lidu: Premúdros, pak se
postaví do královských dveøí a øíká proputìní, jak jsme ji uvedli.
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4. Pøi spoleèném slouení s knìími
50. Spoluslouící knìí, kteøí mají být v sudém poètu, berou pøed
vchodem na své svrchní roucho jen epitrachil a felon a postaví se po
stranách svatého oltáøe, ale ne zepøedu, kde stojí jen hlavní celebrant a
jáhni. Postaví se podle své hodnosti nebo roku svého svìcení: první
spoluslouící knìz po pravé stranì prestolu, druhý po levé, tøetí znovu po
pravé atd.
51. Vichni, kteøí vycházejí na vchod, uèiní malou poklonu, vycházejí
severními dveømi, spoutìjí felony i ruce dolù a postaví se v dvojité øadì
pøed královskými dveømi, jeden proti druhému. Hlavní celebrant se po
vech postaví doprostøed a sám se modlí modlitbu vchodu.
6
4
2

J
K

5
3
1

Na vchodu
Po zvolání jáhna: Premúdros, prosti! vcházejí vichni za jáhnem
královskými dveømi a zaujmou kadý své místo u svatého stolu. Pøi kadìní
prestolu jáhnem poodstoupí vichni trochu od oltáøe.
52. Zvolání: Jako milostiv vyhlauje hlavní celebrant, jiná zvolání,
jako Jako blah i èelovikoljubec, mùe zpívat první spoluvysluhovatel, ale
zvolání Budi derava cárstvija tvojeho bere hlavní celebrant. Po proputìní
dìlají vichni malou poklonu pøed svatým stolem, odcházejí a svlékají si
posvátná roucha.

11

ØÁD BOHOSLUEB

III. Øád veèernì s celonoèním bdìním
1. S jedním jáhnem
53. Jáhen, dre stichar a orár, pøichází ke knìzi, nakloní hlavu a øíká:
Blahoslovi, vladyko. Knìz ehná a øíká: Blahosloven Boh ná. Jáhen:
Amiò, a obléká si stichar, políbí orár a klade ho na levé rameno.
54. Knìz poehná epitrachil a obleèe si ho na svrchní odìv, pak i
felon, který poehnal a políbil, a otvírá královské dveøe. Jáhen se postaví
s hoøící svící pøed královské dveøe a zvolá: Povelite a jiními dveømi se
vrací do svatynì.
Potom knìz bere kadidelnici, poehná ji a kadí svatý stùl ze ètyø stran,
potom zaprestolní ikonu a dalí ikony ve svatyni, ertveník, ikony
ikonostasu, nejdøíve z pravé, pak z 1evé strany, chór a 1id, jak je
pøedepsáno. Bìhem kadìní jde pøed ním jáhen se svící. Vraceje se ke
královským dveøím, øíká potichu: Hospodi, blahoslovi!
Potom oba vcházejí do svatynì, jáhen jiními dveømi a knìz
královskými dveømi, odevzdávají kadidelnici i svíci a knìz pøed svatým
stolem zvolá: Sláva Svjatij i jedinosuènij. Chór: Amiò. Prijdite,
poklonimsja tøikrát. Následuje 103. alm: Blahoslovi, due moja, Hospoda.
55. Nìkde je vak zvyk, e jáhen se po zvolání: Povelite vrací do
svatynì, vezme kadidelnici, dostane od knìze poehnání, kadí ve sám a
knìz mezitím po celou dobu stojí pøed oltáøem.
56. Knìz zavírá královské dveøe, odkládá felon a vychází jen
v epitrachilu severními dveømi pøed královské dveøe, kde ète veèerní
modlitby. Ve dalí se dìlá tak, jak je uvedené v øádu veèernì s jedním
jáhnem, a po modlitbu sklonìní hlavy.
57. Po zvolání: Budi derava cárstvija tvojeho blahoslovenaja knìz
s køíem v ruce a jáhen s kadidelnicí vycházejí severními dveømi nebo,
je-li zvyk, e královské dveøe jsou otevøené, knìz vychází královskými
dveømi a jáhen severními dveømi. Odtud jdou do pøedsínì nebo, není-li,
na místo blízko vchodových dveøí chrámu. Vpøedu jde chór a svìtlonoi.
Kdy jáhen pøijal poehnání kadidla, kadí svaté ikony, pokud v pøedsíni
jsou, pak knìze, chór a lid. Po ukonèení litijních stichir jáhen zpívá nahlas
ektenii: Spasi, Boe, ljudi tvoja.
Na konci knìz volá: Uslyi ny, Boe, a ehná lid: Mir vsim! Jáhen
volá: Hlavy vaa, knìz zvýeným hlasem pøednáí modlitbu: Vladyko,
mnohomilostive a po jejím skonèení se vichni vracejí do chrámu
k tetrapodu, na kterém je pøipravených na poehnání pìt chlebù, penice,
víno a olej; knìz a jáhen si stoupnou pøed tetrapod a svìtlonoi napravo i
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nalevo na protilehlých stranách.
Kdy se zpívá poslední tropár, jáhen - po pøijetí poehnání kadidla kadí tetrapod ze ètyø stran a potom jen pøedstaveného a knìze.
58. Po výzvì jáhna: Hospodu pomolimsja a odpovìdi chóru: Hospodi,
pomiluj bere knìz jeden chléb a ehná jím jiné chleby, potom ho odkládá
a zvýeným hlasem se modlí modlitbu: Hospodi, Isuse Christe, Boe ná.
Kdy øíká slova: Blahoslovi, ukazuje pravou rukou na chleby, penici,
víno a olej.
59. Po ukonèení modlitby zpívá chór: Budi imja Hospodne
blahosloveno a knìz s jáhnem vstupují jiními dveømi do svatynì nebo
knìz královskými dveømi a jáhen jiními dveømi a potom ète chór
33. alm: Blahoslovlju Hospoda a po neliajetsja vsjakaho blaha.
Po tom vem se otvírají královské dveøe, pokud se jetì neotevøely, a
knìz z královských dveøí ehná lid slovy: Blahoslovenie Hospodne na
vas. Chór: Amiò a na výzvu jáhna se zaène proputìní: Premúdros!, jak
je uvedeno na konci veèernì bez vsenoèního (por. èl. 36).
60. Kdy se po veèerni s vsenoèním zaèíná ihned utreòa, knìz po
zvolání Blahoslovenie Hospodne na vas zavírá královské dveøe a odkládá
felon.
A ètec (pøedèitatel nebo jednodue ètenáø): Sláva vo vynych Bohu
tøikrát, jako i Otverzei dvakrát a pak hexapsalmos.
Knìz vychází severními dveømi pøed královské dveøe a potichu se
modlí ranní modlitby.

2. Se dvìma jáhny
61. Knìz na sebe bere epitrachil a felon a jáhen stichar a orár. Knìz
otvírá královské dveøe a první jáhen s hoøící svící vychází jiními dveømi,
zastaví se pøed královskými dveømi, dìlá malou poklonu a zvolá: Povelite!
a jiními dveømi se znovu vrátí do svatynì (viz. èl. 54).
Potom knìz, vpøedu doprovázený prvním jáhnem, kadí, jak je uvedené,
a nakonec polohlasem øíká: Hospodi, blahoslovi.
Potom se jáhen vrací jiními a knìz královskými dveømi do svatynì.
Knìz pøed svatým stolem volá: Sláva, svjatij i jedinosuènij. Chór: Amiò.
Priidite, poklonimsja tøikrát a 103. alm: Blahoslovi, due moja, Hospoda.
Nìkde je zvyk, e jáhni berou kadidelnice a po poehnání kadidla
knìzem sami kadí (viz. èl. 55), zatímco knìz stojí pøed prestolem.
62. Knìz zavírá královské dveøe, odkládá felon a jen v epitrachilu
vychází severními dveømi pøed královské dveøe, kde ète veèerní modlitby.
Ve ostatní se koná tak, jak je uvedené na veèerni bez vsenoèního s pomocí
dvou jáhnù.
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63. Po zvolání: Budi derava cárstvija tvojeho vycházejí knìz s køíem
v ruce a jáhni s kadidelnicemi severními dveømi nebo, kde je takový zvyk,
e královské dveøe jsou otevøeny, knìz vychází královskými dveømi a jáhni
svými dveømi. Odtud jdou do pøedsínì nebo, není-li, na místo blízko
vchodu do chrámu. Pøed nimi jde chór a svìtlonoi. Jáhni po poehnání
kadidla od knìze kadí, kadý ze své strany, svaté ikony, jestlie v pøedsíni
jsou, knìze, chór a pøítomný lid. Po ukonèení litijních stichir jáhni støídavì
zpívají ektenie:
První jáhen: Spasi, Boe, ljudi tvoja.
Druhý jáhen: Jeèe molimsja o svjatijem vselensim.
První jáhen: Jeèe molimsja o preosvjaèeniim archijepiskopi.
Knìz: Uslyi ny, Boe. Mir vsim.
Druhý jáhen: Hlavy vaa. A po zvolání se vracejí do chrámu vìøících.
64. Kdy se zpívá propustitelný tropár, kadí jáhni tetrapod ze ètyø
stran, a to nejdøíve oba zepøedu, pak první jáhen jeho pravou stranu a
druhý jáhen levou, potom jdou oba za tetrapod a kadí jeho zadní èást a
nakonec jen pøedstaveného a knìze.
65. Pøed poehnáním chleba volá první jáhen: Hospodu pomolimsja.
66. Po ukonèení modlitby zpívá chór: Budi imja Hospodne
blahosloveno. Knìz a první jáhen jiními dveømi a druhý severními dveømi
- nebo knìz královskými dveømi, první jáhen jiními a druhý jáhen
severními dveømi - vstupují do svatynì a postaví se pøed svatý stùl. Chór
ète 33. alm: Blahoslovju Hospoda a po neliasja vsjakaho blaha.
Potom se otevøou královské dveøe, pokud nebyly otevøené, a knìz ehná
lid: Blahoslovenie Hospodne na vas. Chór: Amiò. A následuje proputìní,
které zaèíná první jáhen zvoláním: Premúdros!

3. Bez jáhna
67. Knìz v epitrachilu a felonu otvírá královské dveøe. Potom kadí ze
ètyø stran prestol a vechno ostatní, jak je uvedeno výe (viz. èl. 54). Kdy
se obrací ke královským dveøím, polohlasnì øíká: Hospodi, blahoslovi.
68. Knìz zavírá pøi ètení 103. almu královské dveøe, odkládá felon a
jen v epitrachilu vychází severními dveømi a pøed královskými dveømi
ète veèerní modlitby (svitilné), tam zpívá i velkou ektenii.
Ve ostatní se koná tak, jak se uvádí v øádu veèernì s pomocí jednoho
jáhna, jene zvolání vech ostatních ektenií zpívá knìz pøed svatým stolem.
69. Po zvolání: Budi derava cárstvija tvojeho blahoslovena knìz
vychází s køíem v rukou severními dveømi nebo, je-li takový zvyk,
královskými dveømi; odtud jde a do pøedsínì nebo na místo blízko u
vchodu do chrámu. Chór a svìtlonoi pøejdou té do pøedsínì. Knìz bere
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kadidelnici, kadí svaté ikony, jestlie v pøedsíni jsou, chór a pøítomný lid. Po
ukonèení litijních stichir ète sám ektenie. Po skonèení se vrací do chrámu a
pøistupuje k tetrapodu, kadí ho ze ètyø stran a a pak pøedstaveného. Ve
ostatní se koná tak, jak je uvedeno v øádu veèernì s vsenoèním s pomocí
jednoho jáhna.

4. Pøi spoleèném slouení s knìími
70. Spoluslouící konají vchod a po nìm se vracejí k prestolu, jak bylo
uvedeno v pøedcházejícím výkladu veèernì bez vsenoèního (viz. èl. 51).
Kdy u udìlali malou metánii, neodcházejí, ale èekají na litii. Zvolání:
Jako milostiv zpívá hlavní celebrant, jiné - Jako blah i èelovikolúbec mùe øíkat první spoluslouící, na to hlavní celebrant: Budi derava
cárstvija tvojeho.
71. Potom pøi prùvodu na litii dìlají vichni pøed svatou trapézou
(svatým stolem) malou poklonu a vycházejí - mladí vpøedu - buï
severními nebo, je-li takový zvyk, královskými dveømi, se sputìnými
felony a sputìnýma rukama. V pøedsíni nebo na místì blízko u vchodu
do chrámu se postaví do dvou øad, jeden proti druhému, hlavní celebrant
uprostøed za vemi a jáhen nebo jáhni se postaví vedle nìho.
svìtlono
6
4
2
celebrant

svìtlono
5
3
1
jáhen

Postavení v pøedsíni
Jestlie kadí jen jeden jáhen, kdy okadil ikony v pøedsíni, pak kadí
nejdøíve hlavního celebranta, potom spoluslouící po jeho pravé ruce a
nakonec ty, kdo stojí po levé ruce hlavního celebranta. Kdy kadí dva
jáhni, kadý kadí ty, kteøí stojí na jeho stranì. Kdy nejsou jáhni, hlavní
celebrant kadí spoluslouící a zaèíná tìmi, kteøí stojí po jeho pravé stranì.
Zvolání:Uslyi ny, Boe, volá hlavní celebrant.
72. Pøi svìcení chleba se spoluslouící rozestaví takto:
svìtlono
svìtlono
6
5
4
tetrapod
3
2
1
celebrant jáhen
Pøi svìcení chleba
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Po posvìcení chleba odcházejí vichni v dvojøadu - vpøedu mladí k ikonostasu a zastaví se pøed soleou. Celebrant pøistupuje ke královským
dveøím a ehná lid slovy: Blahoslovenije Hospodne na vas. Po proputìní
se spoluslouící, mladí vpøedu, vracejí do svatynì, dìlají malou poklonu
pøed prestolem a odcházejí, pak si svlékají posvátná roucha.
73. Kdy bezprostøednì po veèerni následuje utreòa, neodcházejí
spoluslouící po odloení posvátných rouch ze svatynì, ale zùstanou na
horním sedadle a do chvíle Polyjeleje.
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IV. Øád utrenì v nedìle a svátky
l. S jedním jáhnem
74. Kdy se nekonalo vsenoèní, utreòa se zaèíná takto:
75. Knìz si bere na svrchní odìv (rjasu) epitrachil, který poehná,
pøedstoupí pøed královské dveøe a zaèíná: Blahosloven Boh ná. Chór:
Amiò. Sláva tebi, Boe ná, sláva tebi. Carju nebesnyj. Trisvjatoje.
Presvjataja Trojce. Otèe ná. Knìz: Jako tvoje jest cárstvo. Chór: Amiò.
Hospodi, pomiluj, dvanáctkrát. Slava. I nyni. Prijdite, poklonimsja, tøikrát.
A knìz vchází jiními dveømi do svatynì, modlí se modlitbu kadidla,
bere kadidelnici a kadí ze ètyø stran prestol, zaprestolní ikonu a dalí
ikony svatynì. Potom vychází ze svatynì severními dveømi, pøistupuje ke
královským dveøím, pokloní se a kadí ikony jiní strany ikonostasu,
poèínaje ikonou Spasitele, ikony severní strany, poèínaje ikonou
Bohorodièky, pak pravý i levý chór. Lid kadí buï ze soley nebo prochází
celým chrámem, zatímco se chór modlí 19. alm: Uslyit a Hospoï a
20. alm: Hospodi, siloju tvojeju. Kdy chór zaèíná Trisvjatoje, knìz se
vrací ke královským dveøím, kadí je a po Otèe ná zvolá: Jako tvoje jes
cárstvo, odchází jiními dveømi do svatynì, postaví se pøed svatou trapézu
a po ukonèení zpìvu tropárù: Spasi, Hospodi, ljudi tvoja bere ektenii za
obèanské pøedstavitele nebo krále. Po zvolání: Jako milostiv chór: Amiò.
Imenem Hospodnim blahoslovi, Otèe. Knìz volá: Sláva svjatij i
jedinosuènij, Chór: Amiò. Ètec nebo kantor: Slava vo vynych Bohu tøikrát
s malými poklonami (metániemi). Potom: Hospodi, ustni moji otverzei
dvakrát a ète se hexapsalmos.
76. Bìhem ètení hexapsalmu knìz, který stojí pøed svatou trapézou,
zaèíná èíst ranní modlitby. Po prvních tøech almech vyjde severními
dveømi, postaví se pøed královské dveøe a dále se modlí ranní modlitby.
Po ukonèení almù odpovídá na èest, kterou mu vzdá jáhen, vejde jiními
dveømi do svatynì a postaví se pøed svatou trapézu - prestol.
Na konci hexapsalmu jáhen, obleèený do sticharu a oráru, vychází
severními dveømi, vzdá úctu knìzi, postaví se na své místo a zpívá velkou
ektenii. Knìz zpívá zvolání: Jako podobajet tebi. Kdy chór zpívá Boh
Hospoï, recituje jáhen stichy (vere) a po malé ektenii se vrací jiními
dveømi do svatynì.
77. Po zpìvu tropárù ète ètec pøíslunou kafizmu a po ní ète jáhen
pøed královskými dveømi malou ektenii a knìz zazpívá zvolání: Jako
tvoja derava. Potom ète ètec druhou pøíslunou kafizmu a jáhen druhou
malou ektenii, kterou knìz zakonèí zvoláním: Jako blah.
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Po zpìvu tropárù Anhelskij sobor, pokud je nedìle, nebo po velebení,
kdy je svátek, ète jáhen znovu malou ektenii a knìz zpívá zvolání: Jako
blahoslovisja.
78. Po stupòové písni se otvírají královské dveøe, jáhen k nim pøistoupí,
dívá se smìrem k lidu a volá: Voòmim! Knìz, obleèený ve felonu, ehná
lid: Mir vsim! Jáhen: Premúdros, voòmim! A chór zpívá prokimen. Jáhen:
Hospodu pomolimsja. Chór: Hospodi, pomiluj. A knìz volá: Jako svjat
jesi, Boe ná. Jáhen kadí prestol ze vech ètyø stran a ve ostatní jako
obvykle (viz. èl. 13). Chór zpívá: Vsjakoje dychanije da chvalit Hospoda,
potom jáhen recituje oba vere a chór opakuje: Vsjakoje dychanije da
chvalit Hospoda. Nato jáhen volá: I o spodobitisja nam. Chór: Hospodi,
pomiluj tøikrát. Knìz bere evangeliáø,vychází pøed královské dveøe, zastaví
se pøed nimi na solei a klade evangeliáø na analoj a potom z nìj ète,
obrácený k lidu. Jáhen: Premúdrost, prosti, uslyim svjataho evanhelija.
A knìz poehná: Mir vsim. Chór: I duchovi tvojemu Knìz: Ot (jméno)
svjataho jevanhelija ètenije. Jáhen: Voòmim! Knìz ète jitøní sv.
evangelium.
79. Knìz po pøeètení evangelia políbí svrchu zavøený evangeliáø a
nese ho doprostøed chrámu, poloí ho na tetrapod; sám se vrací
královskými dveømi do svatynì; pøi èem jáhen ète: Voskresenije Christovo,
je-li nedìle. Ètec nebo kantor 50. alm: Pomiluj mja, Boe.
Po stichiøe jáhen ète na svém obvyklém místì: Spasi, Boe, ljudi tvoja.
Chór: Hospodi, pomiluj dvanáctkrát a knìz zpívá zvolání: Milostiju i
èedrotami. Chór: Amiò a zaèíná se kánon. Královské dveøe se zavírají,
pokud nebylo vsenoèní.
80. Kdy bylo vsenoèní, knìz po zvolání: Milostiju vychází s køíem
v rukou královskými dveømi a jáhen s olejem, posvìceným na veèerni,
jako i se tìtcem severními dveømi a oba se postaví po pravé stranì
tetrapodu. Tam knìz mae olejem ve znaku køíe èela tìch, kteøí pøicházejí
políbit evangeliáø. Po ukonèení myrování se vracejí do svatynì, knìz
královskými a jáhen jiními dveømi, zavírají královské dveøe a knìz
odkládá felon.
81. Po tøetí a esté písni zpívá jáhen malou ektenii buï pøed
královskými dveømi nebo u tetrapodu (pokud se myrování jetì neukonèilo)
a knìz zpívá zvolání buï ze svatynì nebo od tetrapodu. Po odzpívání
katavaze osmé písnì bere jáhen kadidelnici, postaví se pøed ikonu
Bohorodièky a zvolá: Bohorodicu i Mater svita v pisnech vozvelièim. A
vrátí se jiními dveømi do svatynì, kadí ze ètyø stran prestol i ve ostatní,
jak je pøedepsáno (viz. èl. 33).
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Po deváté písni a po Dostojno jest, které recituje chór, není-li nedìle, a
je-li nedìle nebo svátek, po odzpívání irmosu, zpívá jáhen na svém místì
malou ektenii. Knìz volá: Jako tebe chvalját. Chór zpívá svítilen.
82. Po stichirách na Chvalite bìhem Slava otvírá jáhen královské dveøe.
Knìz ve felonu se postaví pøed prestol; po jeho pravé stranì stojí jáhen a
po ukonèení poslední stichiry knìz, obrácený na východ, hlasitì volá:
Sláva tebi pokazavemu nam svit. Hned se zpívá velké slavosloví. Potom
se pod1e zvyku zazpívá i tropár. Knìz s jáhnem, který jde pøed ním, odnáí
evangeliáø z tetrapodu do svatynì a klade ho na svatou trapézu.
83. Potom se jáhen postaví na své obvyklé místo a zpívá ektenii: Pomiluj
nas, Boe, a Ispolnim. Knìz ehná lid a zpívá: Mir vsim. Chór: I duchovi
tvojemu. Jáhen: Hlavy vaa Hospodevi priklonite. Chór: Tebi, Hospodi.
A knìz potichu recituje modlitbu: Hospodi svjatyj, potom vyhlauje: Tvoje
bo jes. Následuje proputìní, které zaèíná jáhen: Premúdros (viz. èl. 36).
84. Po proputìní ète ètec nebo kantor ihned Èas první: Prijdite,
poklonimsja tøikrát a almy. Po Otèe na knìz v epitrachilu: Jako tvoje
jes cárstvo. Ètec zpívá kondak a ètyøicetkrát Hospodi, pomiluj. Knìz
vychází ze svatynì severními dveømi a pøed královskými dveømi, obrácený
tváøí na východ, nahlas ète: Ie na vsjakoje vremja. Ètec Hospodi, pomiluj
tøikrát. Sláva, I nyní, Èestnijuju Cheruvim. Imenem Hospodnim
blahoslovi, otèe. Knìz: Boe, uèedri ny, i blahoslovi ny. Ètec: Amiò.
Knìz ète modlitbu Christe, svite istinnyj. Slava tebi, Christe Boe. Ètec
Slava, I nyni. Hospodi, pomiluj (tøikrát). Blahoslovi. Knìz koná malé
proputìní, vrací se do svatynì a odkládá epitrachil.

2. Se dvìma jáhny
85. Ke konci hexapsamu vychází první jáhen severními dveømi a zpívá
velkou ektenii, jako i vere na Boh Hospoï a po malé poklonì se vrací
do svatynì jiními dveømi. Po první kafizmì zpívá druhý jáhen a po druhé
kafizmì takté první jáhen malou ektenii. Po zpìvu tropárù Anhelskij
sobor nebo po Velièanijach zpívá druhý jáhen stejným zpùsobem malou
ektenii.
Po stupòové písni volá první jáhen Voòmim! Knìz Mir vsim! Druhý
jáhen: Premúdros, voòmim! První jáhen: Hospodu pomolimsja. Oba kadí
prestol, ikonostas, chóry a lid, jak je to urèeno pøi veèerni s pomocí dvou
jáhnù. Na Vsjakoje dychanie da chvalit Hospoda zpívá první jáhen první
ver a druhý jáhen druhý. První jáhen: I o spodobitisja nam. A opìt:
Premúdros, prosti, uslyim svjataho evanhelija. Druhý jáhen: Voòmim!
První jáhen ète: Voskresenije Christovo, je-li nedìle, a po stichiøe druhý
jáhen Spasi, Boe, ljudi tvoja.
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86. Na myrování vìøících vychází s knìzem první jáhen a druhý jáhen
zpívá po tøetí písni a té po esté písni malou ektenii. Po katavazi osmé
písnì bere první jáhen kadidelnici, vychází severními dveømi, postaví se
pøed ikonu Bohorodièky a volá: Bohorodicu i Mater svita. Potom se vrací
jiními dveømi do svatynì a spolu s druhým jáhnem kadí prestol a vechno
ostatní, jak to u bylo døíve uvedeno (viz. èl. 39), a po okadìní se vracejí
do svatynì, první jáhen jiními a druhý jáhen severními dveømi. Po deváté
písni zpívá první jáhen malou ektenii.
87. Po stichirách na Chvalite se otvírají královské dveøe. První jáhen
se postaví pøed prestol po pravé stranì knìze a druhý jáhen po levé; po
slavosloví dìlají vichni malou poklonu a jdou k tetrapodu, knìz bere
evangeliáø a vrací se s jáhnem do svatynì.
88. Potom jáhni vycházejí a první jáhen zpívá první ektenii: Pomiluj
nas, Boe, a druhý jáhen: Hlavy vaa Hospodevi priklonite. A následuje
proputìní, které zaèíná první jáhen slovy: Premúdrost!

3. Bez jáhna
89. Knìz, který slouí utreòu bez jáhna, dìlá a zpívá ve, co náleí
jáhnovi, má vak na pamìti tyto skuteènosti:
90. Po ukonèení hexapsalmu se nevrací do svatynì, ale zùstává stát
pøed královskými dveømi, zpívá velkou ektenii se zvoláním Jako
podobajet. Takté kdy chór zpívá Boh Hospoï, zpívá knìz vere. Po
jejich ukonèení dìlá malou poklonu a jiními dveømi se vrací do svatynì.
Musí se vak poznamenat, e pokud knìz nestaèí pøeèíst vechny
utreòové modlitby pøed ikonostasem, mùe je dokonèit ve svatyni bìhem
ètení kafizmy. Po prokimenu zpívá knìz sám: Hospodu pomolimsja,
recituje vere na Vsjakoje dychanije da chvalit Hospoda, pøed ètením ze
sv. evangelia vyzývá Voòmim a po ètení ze sv. evangelia zpívá Voskresenie
Christovo
Po tøetí a esté písni kánonu zpívá malé ektenie a zvolání od prestolu
nebo z místa, kde udìloval myrování. Po ukonèení myrování se vrací
královskými dveømi do svatynì a svléká si felon.
91. Po katavazi osmé písnì vychází severními dveømi, postaví se pøed
ikonu Bohorodièky a volá: Bohorodicu i Mater svita, potom kadí podle
pøedpisu (viz. èl. 33). Po okadìní se vrací jiními dveømi do svatynì,
zpívá malou ektenii a zvolání.
92. Po stichirách na Chvalite, na Sláva si obléká felon, otevøe královské
dveøe a po poslední stichiøe (sloze) zvolá: Sláva tebi, pokazavemu nam
svit. Ostatní je tak, jak to u bylo uvedeno (viz. èl. 82-83).
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93. Po proputìní knìz zavírá královské dveøe, svléká si felon a ète se
první èas.

4. Pøi spoleèném slouení s knìími
94. Spoluslouící knìí v sudém poètu si bìhem ètení kafizmy berou
na rjasu epitrachil a felon a stojí na bocích svaté trapézy jako na veèerni
(viz. èl. 50). Pøi zpívání Polyjeleje vycházejí po malé poklonì vichni
královskými dveømi, spustí felon a ruce dolù. Nejdøíve jdou mladí. Dva
první nesou ikonu svátku nebo svatého a kladou ji na tetrapod. Celebranti
se postaví po bocích tetrapodu do dvou øad, první proti druhému, pøi
èem hlavní celebrant stojí uprostøed pøed tetrapodem a po jeho pravé
ruce je jáhen.
95. Tehdy vichni zpívají Velièanie. Kdy chór opakuje Velièanie, knìz,
pøed ním jde jáhen s hoøící svící, kadí ze ètyø stran ikonu svátku nebo
svatého na tetrapodu, svatý stùl, svatyni, ikonostas, spoluslouící knìze,
oba chóry, lid a jetì jednou ikonu svátku, ale jen zepøedu. Jestlie se vak
obvyklé kadìní koná pøed ètením ze sv. evangelia, tehdy bìhem Velièajem
a kadí knìz jen ikonu. Chór: Slava a znovu: Velièajem a. Nakonec
celebrant a spoluslouící jetì jednou zpívají Velièanie.
svìtlono
svìtlono
6
5
4
3
2
1
celebrant jáhen
Postavení bìhem Velièaní
96. Po velièaní se vracejí vichni, mladí vpøedu, královskými dveømi
do svatynì pøed prestol. Po ètení ze sv. evangelia vichni dìlají malou
poklonu, odcházejí a svlékají se z rouch.
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V. Øád boské liturgie sv. Jana
Zlatoústého a sv. Bazila Velkého
l. S jedním jáhnem
97. Podle prastarého zvyku Východní církve se mùe na tomté prestolu
slouit jen jedna sv. liturgie za den. Avak od tohoto pravidla je mono
upustit, pokud je potøebné ve prospìch vìøících boskou liturgii opakovat.
Kdy je ve farnosti jeden nebo více chrámù, tehdy se koná slavnostnìjí
sv. liturgii v hlavní svatyni, ostatní liturgie je vhodné slouit radìji v jiných
svatyních.
98. Eucharistický chléb nemusí být bezpodmíneènì upeèený tého dne,
kdy se pøináí pøesvatá obì. Jednou upeèený chléb je mono ponechat na
nìkolik dní a pouívat ho pøi vícerých liturgiích, jen pokud se nad ním a
nad èásticemi zachovají vechny obøady proskomidie, toti ty, pøi nich
se vyøezává beránek a èástice podle pøedpisù. Té není nevyhnutelné
pouívat vdy pìt prosfor, ale beránek a vechny èástice se mohou vyøezat
z jednoho a tého chleba. Zvyk pouívat pìt prosfor je moné praktikovat
tehdy, pokud se to u vilo, pøi slouení slavnostnìjích liturgií.
99. Knìz, který chce vykonat svatou obì, je pøedevím povinný smíøit
se se vemi a nemít nic proti nikomu, chránit podle monosti své srdce
pøed zlými mylenkami a ji v pøedveèer být zdrenlivý, zachovat pùst a
do doby svaté liturgie a pøipravit se modlitbami na pøináení sv. obìti.
100. Knìz jde v urèené dobì do chrámu a spolu s jáhnem se pøed
královskými dveømi tøikrát pokloní smìrem na východ.
Jáhen se potom modlí sklíèeným hlasem: Blahoslovi, vladyko. Knìz:
Blahosloven Boh na. Jáhen: Amiò. Jáhen se zaèíná modlit: Slava tebi,
Boe na. Carju nebesnyj. Svjatyj Boe tøikrát. Slava I nyni. Hospodi,
pomiluj tøikrát. Slava. I nyni. Otèe na. Knìz: Jako tvoje jes cárstvo.
Jáhen: Amiò. Potom se modlí spoleènì: Pomiluj nas, Hospodi, pomiluj
nas. Slava, Hospodi, pomiluj nas. I nyni: Miloserdija dveri.
Pøistupují k ikonì Spasitele, vzdají jí èest malou poklonou (metánií)
políbí ji a modlí se: Preèistomu obrazu tvojemu. Nato dìlají poklonu pøed
královskými dveømi a stejným zpùsobem vzdají èest ikonì Bohorodièky,
políbí ji a modlí se tropár: Miloserdija suèi istoènik.
101. Potom se knìz i jáhen vrátí pøed královské dveøe, skloní hlavy a
knìz se modlí: Hospodi, nizposli ruku tvoju. Po ní se knìz i jáhen pokloní
pravému i levému chóru a odcházejí do svatynì - knìz jiními a jáhen
severními dveømi - a modlí se: Vnidu v dom Tvoj.
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102. Kdy veli do svatynì, dìlají tøi malé poklony (metánie) pøed svatou
trapézou a políbí - knìz evangeliáø a jáhen svatou trapézu, a je-li takový
zvyk, oba i pøíruèní køí na prestole. Kdy pøijdou na místo, kde se nacházejí
posvátná roucha, kadý z nich bere do rukou svùj stichar, dìlá tøi malé
metánie smìrem k východu a modlí se: Boe, milostiv budi mni hrinomu.
103. Pak jáhen pøistoupí ke knìzi, v pravé ruce drí stichar s orárem a
narukávníky, skloní hlavu a øíká: Blahoslovi, vladyko. Knìz ehná a øíká:
Blahosloven Boh na. Jáhen: Amiò.
104. Pak jáhen odchází a nìkde ve svatyni si obléká stichar a takto se
modlí: Vozradujetsja dua moja, líbá orár, a kdy si obléká narukávník
na pravou ruku, øíká: Desnica tvoja, a na levou: Ruci tvoji. Potom odchází
k ertveníku, rozkládá iliton, postaví diskos na levou stranu a kalich na
pravou stranu, pøipraví té kopí, hvìzdu, pøikrývky nebo pokrývky a utìrky
pouívané pøi svaté obìti.
105. Knìz se obléká v pravé èásti svatynì takto: Vezme stichar do
levé ruky, dìlá smìrem na východ tøi malé poklony, jak je uvedeno výe,
ehná ho a øíká: Blahosloven Boh na. Potom si ho obléká a øíká:
Vozradujetsja dua moja. Kdy vzal epitrachil a poehnal ho, obléká ho
se slovy: Blahosloven Boh, izlivajaj blahoda svoju. Kdy vzal pás, opáe
se jím a øíká: Blahosloven Boh, prepojasujaj mja. Kdy si navléká
narukávníky, øíká u pravé ruky: Desnica tvoja a u 1evé ruky: Ruci tvoji,
potom si bere nabederník, pokud ho nosí, poehná a políbí ho, zavìsí si
ho nad pravé koleno a øíká: Prepojai meè tvoj. Potom bere a ehná felon,
políbí ho a øíká: Svjaèenici tvoji, Hospodi.
106. Oblékat se je mono i v zákristii.
107. Takto obleèení do posvátných rouch pøistoupí knìz i jáhen
k ertveníku, kde si umývají ruce, a øíkají: Umyju v nepovinnych.
108. Nakonec pøed ertveníkem dìlají tøi malé poklony a øíkají: Boe,
milostiv budi mni hrinomu. Iskupil ny jesi. A jáhen øíká: Blahoslovi,
vladyko. Knìz zaèíná: Blahosloven Boh na. Jáhen: Amiò.
Potom knìz bere do levé ruky prosforu a do pravé ruky posvátné kopí,
dìlá tøikrát znak køíe nad peèetí prosfory, tøikrát øíká: Vo vospominanije
Hospoda i Boha a ihned vbodne kopí do pravé strany peèeti, krájí prosforu
a øíká: Jako ovca na zakolenie vedesja. A do levé strany: I jako ahnec
neporoèen. Do horní strany peèeti: Vo smireniji jeho. A do dolní: Rod e
jeho. Jáhen se zbonì dívá na toto tajemství a po kadém krájení øíká:
Hospodu pomolimsja, pøi èem drí orár v pravé ruce. Potom øekne: Vozmi,
Vladyko. A knìz vbodne posvátné kopí do dolní èásti pravé strany svatého
chleba, vyøezává posvátný chléb a øíká: Jako vzemletsja od zemli ivot
jeho. Pak ho postaví na posvátném diskosu naznak a po výzvì jáhna: Porí,
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vladyko, zaøezává do nìj v podobì køíe se slovy: retsja Ahnec Boij. Pak
obrací chléb na druhou stranu, která má peèetní køí. Jáhen øekne: Probodi,
vladyko. Knìz probodne kopím posvátný chléb v horním levém rohu, kde
jsou vytitìna písmena IC a øíká: Jedin od vojin.
109. Jáhen bere nádobky s vínem a vodou a øíká knìzi: Blahoslovi,
vladyko. Po poehnání vlévá víno s trochou vody do posvátného kalicha;
to dìlá knìz nebo jáhen v souladu s platnými pøedpisy.
110. Pak knìz bere do ruky druhou prosforu  jestlie vak druhá nebo
dalí prosfory nejsou, dokonèí pøedepsané liturgické úkony na jedné
prosfoøe a øíká: V èes i pamja. Vezme èástici, poloí ji z levé strany
posvátného chleba blízko k jeho støedu a øíká: Predsta Carica.
111. Potom vezme tøetí prosforu a øíká: Èestnych, nebesnych, vezme
první èástici, poloí ji z pravé strany posvátného chleba, zaèínaje tak první
øadu. Potom øíká: Èestnaho slavnaho proroka, predteèi a vyøezanou èástici
klade pod první. Potom znovu øíká: Svjatych slavnych a klade tøetí èástici
pod druhou, zakonèuje tak první øadu. Pak øíká: Ie ve svjatych otec naich
a vyøezanou ètvrtou èástici klade vedle první, zaèínaje tak druhou øadu.
Potom znovu øíká: Svjataho apostola, pervomuèenika a vyøezanou pátou
èástici klade pod první, kterou zaèíná druhá øada. Potom øíká:
Prepodobnych i bohonosnych, a vyøezává estou èástici, kterou poloí
pod druhou, aby zavril druhou øadu. Potom zas øíká: Svjatych i
èudotvorcev bezsrebrenik. A vyøezanou sedmou èástici klade nahoru,
zaèínaje tak tøetí øadu. Potom znovu øíká: Svjatych i pravednych bohootec
a klade osmou èástici pod první v tøetí øadì. Vyøezává i devátou èástici,
øíká: Svjataho (jméno) i vsich svjatych, klade ji na konec tøetí øady, a tak
ji uzavírá.
112. Potom bere ètvrtou prosforu a øíká: Pomjani, Vladyko
èelovikoljubèe, svjatijaho, a vyøezanou èástici klade pod posvátný chléb.
Potom pøipomíná podle jména ivé, které chce, a pøi kadém jménu bere
jednu èástici se slovy: Pomjani, Hospodi (jméno).
113. Nakonec bere pátou prosforu, vzpomíná biskupa, který ho vysvìtil,
a jmenovitì zesnulé, které chce, pøi kadém jménì bere èástici a øíká:
Pomjani, Hospodi (jméno). Potom øíká: I vsich v nadedi voskresenija a
vyøezává èástici. Potom øekne: Pomjani, Hospodi, po mnohym èedrotam
tvojim a vyøee èástici. Je tøeba poznamenat, e je zde moné dodat i jiné
èástice za ivé a zesnulé a do velkého vchodu. (viz. èl. 192).
114. Èástice na diskosu pod svatým chlebem srovná tak, aby byly
pohromadì a aby ani jedna z nich nespadla.
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115. Jáhen bere kadidelnici, naloí do ní kadidlo a øíká knìzi: Blahoslovi,
vladyko. A hned znovu øíká: Hospodu pomolimsja. Knìz poehná kadidlo
a recituje modlitbu kadidla: Kadilo tebi prinosim.
Jáhen: Hospodu pomolimsja. Knìz chvíli podrí hvìzdu nad kadidelnicí
a potom ji postaví nad svatý chléb, pøi èem øíká: I priede zvizda.
Jáhen: Hospodu pomolimsja. Knìz bere první pøikrývku a po okadìní jí
pokryje svatý chléb a diskos, pøi èem øíká: Hospoï vocarisja.
Jáhen: Hospodu pomolimsja. Pokryj, vladyko. Knìz dìlá toté s druhou
pøikrývkou, pokryje jí svatý kalich a øíká: Pokryj nebesa.
Jáhen: Hospodu pomolimsja. Pokryj, vladyko. Knìz stejným zpùsobem
bere a nechává okadit tøetí pøikrývku, tzv. aer - vozduch, pokryje jím
diskos a kalich a øíká: Pokryj nas krovom. Potom knìz vezme kadidelnici,
kadí ertveník, skloní se spolu s jáhnem a øíká: Blahosloven Boh na. A
jáhen odpovídá: Vsehda, nyní i prisno. Knìz odevzdá kadidelnici jáhnovi
ihned nebo a po modlitbì obìtování.
116. Tehdy jáhen øíká: O predloenych èestnych darich. A knìz se
modlí modlitbu obìtování, pøi èem se neehná: Boe, Boe na. A potom
následuje proputìní: Slava tebi, Christe Boe. Jáhen: Slava. I nyni.
Hospodi, pomiluj tøikrát. Blahoslovi.
Je-li nedìle, knìz se modlí proputìní takto: Voskresij iz mertvych.
Není-li nedìle, takto: Christos, istinnyj Boh na. Jáhen: Amiò.
117. Po ukonèení proskomidie pøedstoupí knìz pøed svatou trapézu
(svatý stùl) a jáhen kadí ertveník na zpùsob køíe, potom ze ètyø stran
svatý stùl, pøi èem potichu øíká: Vo hrobi a 50. alm a potom kadí
zaprestolní ikonu. Nato vychází ze svatynì severními dveømi, pøijde pøed
královské dveøe, ukloní se pøed nimi, kadí ikony jiní strany ikonostasu,
kde zaèíná ikonou Spasitele, pak ikony severní strany, kde zaèíná ikonou
Bohorodièky, a nakonec pravý a levý chór. Vìøící kadí buï ze soley nebo,
je-li takový zvyk, pøechází chrámem a po jeho vchod. Potom se vrátí
severními dveømi do svatynì, jetì jednou kadí prestol jen zepøedu a té i
celebrujícího knìze.
118. Potom odevzdá kadidelnici cerkovníkovi a sám se postaví po
pravé stranì knìze. Spolu s knìzem øíká pøed svatým oltáøem: Carju
nebesnyj. Potom dìlá tøi malé poklony a øíká: Slava vo vynych Bohu,
dvakrát, Hospodi, ustni moji otverzei, jednou. Potom knìz políbí
evangeliáø a jáhen svatou trapézu.
Potom jáhen skloní pøed knìzem hlavu a dríc tøemi prsty pravé ruky
orár, øíká: Vremja jee sotvoriti Hospodevi. Knìz ho ehná svatým køíem
a øíká: Blahosloven Boh na a jáhen: Pomolisja o mni, vladyko. Knìz: Da
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ispravit Hospoï stopy tvoja. A jáhen znovu: Pomjani mja, Vladyko svjatyj.
Knìz: Da pomjanet á Hospoï Boh. Jáhen: Amiò.
Jáhen dìlá malou poklonu a dre prvními tøemi prsty pravé ruky orár,
vychází severními dveømi, protoe královské dveøe jsou a po vchod zavøeny.
Postaví se na své místo pøed královské dveøe, zbonì dìlá tøi malé poklony
a potichu øíká: Hospodi, ustni moji otverzei. Potom zdvihá pravou rukou
konec oráru a nahlas zvolá: Blahoslovi, vladyko.
119. A knìz, který stojí uprostøed pøed svatou trapézou, dìlá nad ní
svatým evangeliem znak køíe a hlasitì zaèíná: Blahosloveno cárstvo.
Chór: Amiò. Jáhen zpívá velkou ektenii: Mirom Hospodu pomolimsja. A
knìz se potichu modlí modlitbu první antifony: Hospodi, Boe na.
Zvolání: Jako podobajet tebi. Chór: Amiò.
Zpìváci zpívají první antifonu nebo první izobrazitelný alm. Jáhen
dìlá malou poklonu, odchází ze svého místa a postaví se pøed ikonu
Spasitele, pøi èem drí orár tøemi prsty pravé ruky.
120. Po ukonèení antifony se jáhen vrátí na své místo, dìlá malou
poklonu a øíká: Paki i paki. A knìz se potichu modlí modlitbu druhé
antifony: Hospodi, Boe na, spasi ljudi tvoja. Zvolání: Jako tvoja derava.
Chór: Amiò.
Zpìváci zpívají druhou antifonu nebo izobrazitelný alm. Jáhen se
ukloní a postaví se pøed ikonu Bohorodièky. Po druhé antifonì zpívá chór:
Slava, I nyni, Jedinorodnyj Syne. Knìz neøíká nic a na voplotivisja se
neklaní.
121. Po ukonèení Jedinorodnyj se jáhen znovu vrátí na obvyklé místo
a zpívá: Paki i paki. A knìz se potichu modlí modlitbu tøetí antifony: Ie
obèija sija. Zvolání: Jako blah. Chór: Amiò. Jáhen se vrací do svatynì
jiními dveømi. Potom se otvírají královské dveøe.
122. Zpìváci zpívají tøetí antifonu nebo, je-li nedìle, blahoslavenství.
Kdy zpìváci dojdou ke Slava, knìz i jáhen, kteøí stojí pøed svatou trapézou,
dìlají tøi malé poklony. Tehdy knìz vezme svaté evangelium a podá ho
jáhnovi, nechává felon splynout dolù a z pravé strany obejdou oba svatou
trapézu, vyjdou severními dveømi - pøed nimi jdou svìtlonoi  a konají
malý vchod. Kdy pøijdou ke královským dveøím, svìtlonoi se postaví
na protilehlé strany, jeden vedle ikony Bohorodièky a druhý vedle ikony
Spasitele, knìz se postaví uprostøed a jáhen trochu dopøedu pøed ním po
pravé stranì; oba skloní hlavu a jáhen øíká tichým hlasem: Hospodu
pomolimsja a knìz se potichu modlí modlitbu vchodu: Vladyko Hospodi,
Boe ná.
Po ukonèení modlitby drí jáhen tøemi prsty orár, ukazuje pravou rukou
na východ a tichým hlasem øíká knìzi: Blahoslovi, vladyko, svatyj vchod.
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Knìz ehná smìrem na východ a øíká: Blahosloven vchod. Tu jáhen podá
knìzi svaté evangelium na políbení. Kdy se skonèí poslední ver antifony
nebo blahoslavenství, postaví se jáhen doprostøed, stojí pøed knìzem,
pozdvihuje a ukazuje sv. evangelium, pøi èem nahlas volá: Premudros
prosti. Potom vejdou do svatynì a jáhen klade sv. evangelium na oltáø.
Svìtlonoi dìlají spoleènì poklonu pøed královskými dveømi a vracejí se
na své místo. Zpìváci zpívají: Prijdite, poklonimsja, a je-li nedìle:
Voskresyj iz mértvych. Potom následují pøísluné tropáry.
123. Knìz se potichu modlí k Trojsvatému: Boe svjatyj. Kdy zpìváci
dojdou k poslednímu tropáru, jáhen skloní hlavu pøed knìzem, drí tøemi
prsty v rukou orár a øíká: Blahoslovi, vladyko, vremja Trisvjataho. Knìz
ho poehná a volá: Jako svjat jesi, Boe ná. Jáhen odchází do svatých
dveøí a obrácen k lidu, s pozdvihnutým koncem oráru ve tøech prstech
pravé ruky, nahlas volá: I vo viki vikov. Chór: Amiò.
Bìhem zpìvu Trojsvatého se knìz i jáhen modlí toté a dìlají té pøed
svatou trapézou tøi malé poklony.
124. Potom jáhen øíká knìzi: Poveli, vladyko. A odcházejí k hornímu
sedadlu. Knìz po cestì øíká: Blahosloven hrjadyj. Jáhen Blahoslovi,
vladyko. A knìz: Blahosloven jesi na prestoli. Poehná horní stolec. Je
tøeba poznamenat, e knìz nemá vystupovat k hornímu stolci ani na nìm
sedìt, ale má sedìt z jiní strany horního stolce.
125. Po ukonèení Trojsvatého pøistupuje jáhen ke svatým dveøím, drí
tøemi prsty pravé ruky pozdvihnutý orár a volá: Voòmim! A knìz ehná
lid a øíká: Mir vsim! A jáhen znovu: Premúdros voòmim! a vrací se zpìt
ke knìzi. Chór zpívá prokimen - Davidùv alm. Potom jáhen: Premúdros!
A ètec, obleèený do sticharu, stojí uprostøed chrámu pøed soleou a ète
oznaèení listu Apotola, který se bude èíst, nebo Skutkù apotolských. A
jáhen znovu: Voòmim! Po ukonèení ètení z Apotola øíká knìz: Mir ti.
Jáhen: Premúdros voòmim! Chór: Alilúja se stichy - veri.
126. Bìhem zpìvu Alilúja vezme jáhen kadidelnici, naloí kadidlo,
pøistoupí ke knìzi a øíká: Blahoslovi, vladyko, kadidlo. Kdy od knìze
dostal poehnání slovy: Blahosloven Boh, kadí dokola svatou trapézu,
celou svatyni, knìze, ikony svatynì, ikony ikonostasu, oba chóry a lid.
Knìz stojí pøed svatou trapézou, potichu se modlí modlitbu pøed sv.
evangeliem: Vozsijaj v serdcach naich. Jáhen odevzdá kadidelnici,
pøistoupí ke knìzi, skloní pøed ním hlavu, drí v prstech orár, ukazuje na
svatý evangeliáø a nahlas volá: Blahoslovi, vladyko, blahovistitelá svjataho
Apostola. Knìz ho ehná a volá: Boh molitvami a odevzdá mu svatý
evangeliáø. Jáhen odpovídá: Amiò. Pak se pokloní sv. evangeliu, vezme
ho a vychází svatými dveømi. Postaví se na ambon nebo pøed svaté dveøe,
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kde na oznaèeném místì poloí svatý evangeliáø na analoj, a obrácený
k lidu ète evangelium.
Knìz stojí pøed prestolem, dívá se na západ a volá: Premudros prosti,
uslyim svjataho jevanhelija. Potom ehná: Mir vsim. Chór: I duchovi
tvojemu. Jáhen: Ot (jméno) svjatáho jevanhelia ètenije. Chór: Slava tebi,
Hospodi, slava tebi. Knìz: Voòmim.
Po pøeètení svatého evangelia øíká knìz jáhnovi: Mir ti,
blahovistvujuèemu. Chór: Slava tebi, Hospodi, slava tebi. Jáhen pøichází
a ke královským dveøím a odevzdá knìzi zavøený evangeliáø. Knìz políbí
svatý evangeliáø a postaví ho uprostøed prestolu pøed kivot (bohostánek),
pøípadnì ho poloí na pravou stranu svaté trapézy. Královské dveøe se
znovu zavírají.
127. Jáhen se postaví na obvyklé místo a zaèíná: Rcem vsi. Knìz se
modlí tichou modlitbu: Hospodi, Boe na. Zvolání: Jako milostiv. Chór:
Amiò. Potom jáhen: Pomolitesja, ohlaenniji. Knìz se potichu modlí za
katechumeny: Hospodi, Boe na. Zvolání: Da i tiji s nami. Chór: Amiò.
A knìz rozprostírá iliton. Jáhen volá: Jelici ohlaenniji izidite: Jelici
ohlaenniji, izidite: Da nikto od ohlaennych, jelici virniji.
128. Knìz se potichu modlí první modlitbu vìøících: Blahodarim a.
Jáhen: Zastupi, spasi, pomiluj. Chór: Hospodi, pomiluj.
Jáhen: Premúdros! Zvolání: Jako podobajet tebi. Chór: Amiò.
Jáhen: Paki i paki. Knìz se potichu modlí druhou modlitbu vìøících:
Paki i mnohadi.
Jáhen: Zastupi, spasi, pomiluj. Chór: Hospodi, pomiluj. Jáhen:
Premúdros a vejde do svatynì jiními dveømi.
Knìz se neobrací k lidu a volá: Jako da pod deravoju tvojeju. Chór:
Amiò.
A otvírají se královské dveøe.
129. Bìhem zpìvu Cherubínské písnì bere jáhen kadidelnici, naloí
do ní kadidlo, pøistoupí ke knìzi a øíká: Blahoslovi, vladyko, kadidlo,
pøijme poehnání: Blahosloven Boh, modlí se 50. alm a kadí dokola
prestol, zaprestolní ikonu, ertveník, ikony ikonostasu, oba chóry a lid.
Nakonec se jiními dveømi vrátí k prestolu a okadí knìze. Knìz pozdvihne
ruce vzhùru a potichu se modlí modlitbu: Niktoe dostojin.
Po okadìní se jáhen postaví z pravé strany knìze a drí kadidelnici
prsteníkem levé ruky. Knìz spoleènì s jáhnem pozdvihnou ruce vzhùru a
modlí se tøikrát Cherubínskou píseò a pokadé dìlají malou poklonu.
Potom, kde je takový zvyk, knìz i jáhen políbí svatou trapézu, a jestlie
chtìjí, i pøíruèní køí, naèe jdou pøímo k proskomidijnímu stolu ertveníku, kde knìz pøebere kadidelnici, kadí køíem svaté dary a potichu
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se modlí: Boe, milostiv budi mni hrinomu, odevzdá kadidelnici jáhnovi,
který ji drí jedním prstem pravé ruky. Potom øíká jáhen knìzi: Vozmi,
vladyko. A knìz bere velkou pøikrývku, nazývanou aer, vozduch, klade ji
na levé rameno jáhna se slovy: Vozdviite ruky vaa.
Nato knìz bere svatý diskos, pøikrytý malou pokrývkou, a opatrnì a
zbonì ho postaví na hlavu jáhna. Jáhen drí konec oráru v levé ruce a
diskos drí obìma rukama na hlavì. Knìz bere do rukou kalich, pøikrytý
malou pøikrývkou, drí ho pøed sebou a takto oba vycházejí severními
dveømi a pøed nimi jdou svìtlonoi. Svìtlonoi pøijdou a ke královským
dveøím a postaví se po obou stranách.
Kdy jáhen vychází, volá: Vsich vas a vchází královskými dveømi do
svatynì, kde po pravé stranì oèekává knìze. Po jáhnovi volá knìz:
Svjatijaho, vselenskaho a pøed královskými dveømi zpívá: Vsich vas a
obrací se k lidu. Nakonec vchází do svatynì. Chór: Amiò a zpívá: Jako da
carja vsich podimen.
130. Knìz vstupuje královskými dveømi k prestolu, poloí svatý kalich
na prestol, potom bere od jáhna svatý diskos a klade ho na prestol nalevo
od kalicha. Potom sejme malé pøikrývky z diskosu a kalicha a klade je na
prestol. Velkou pøikrývku, nazvanou aer, kterou knìz sejme z jáhnova
ramena, nechá okadit a potom jí pøikryje svaté dary a øíká: Blahoobraznyj
Josif. Potom vezme kadidelnici z rukou jáhna, kadí svaté dary ve znamení
køíe se slovy: Ublai, Hospodi. Bìhem této modlitby se zavírají královské
dveøe a svìtlonoi, kteøí spoleènì dìlali poklonu pøed královskými dveømi,
odcházejí na svá místa.
131. Kdy knìz odevzdá kadidelnici, nechá splynout felon dolù, nakloní
hlavu a øíká jáhnovi: Pomjani mja, brate i sosluitelju. Jáhen mu odpovídá:
Da pomjanet Hospoï Boh svjaèenstvo tvoje. Knìz na to: Pomolisja o
mni, sosluitelju moj. Jáhen skloní hlavu a s orárem ve tøech prstech ruky
øíká knìzi: Duch Svjatyj najdet na a. Knìz: Toje Duch. Tehdy jáhen
øíká knìzi: Pomjani mòa, vladyko svjatyj. Knìz: Da pomjanet a Hospoï
Boh. Jáhen: Amiò.
132. Jáhen se ukloní knìzi, vyjde severními dveømi a postaví se na
obvyklém místì pøed ikonostasem a zpívá: Ispolnim. Knìz ète potichu
modlitbu obìtování po poloení Boích darù na svatou trapézu: Hospodi,
Boe vsederitelju. Zvolání: èedrotami. Chór: Amiò. Knìz se obrací
k 1idu a ehná: Mir vsim. Chór: I duchovi tvojemu. Jáhen: Vozljubim
druh druha.
Knìz dìlá tøi malé poklony a tøikrát potichu øíká: Vozljublju a,
Hospodi. Pak políbí svaté dary tak, jak jsou zakryté, nejdøíve svatý diskos,
potom kalich a nakonec okraj prestolu pøed sebou. Jáhen dìlá na svém
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místì té tøi malé poklony, líbá svùj orár tam, kde je na nìm zobrazený køí, a
volá: Dveri, dveri.
Knìz zdvihne velkou pøikrývku - vozduch - a drí ji nad svatými dary
a spolu s lidem recituje symbol víry: Viruju vo jedinaho Boha, pøi slovech
i voplotivahosja vak nedìlá ádnou poklonu a nakonec políbí vozduch
a odloí ho na obvyklé místo na prestole.
133. Jáhen: Stanim dobri. Chór: Milos mira. Jáhen dìlá malou poklonu
a vchází jiními dveømi do svatynì, postaví se po pravém boku knìze, a
je-li tøeba, bere ripidu a zbonì jí pohybuje nad svatými dary. Kdy není
ovívadlo, dìlá to malou sloenou pøikrývkou. Knìz pøi slovech Blahoda
Hospoda ehná lid. Chór: I so duchom tvojim. Knìz se obrací na východ,
pozdvihuje ruce a volá: Hori imijim serdca! Chór: Imamy ko Hospodu.
Potom knìz sloí ruce na hruï; nachýlí se nad svatou trapézou a øíká:
Blahodarim Hospoda. Chór: Dostojno i pravedno jes. Knìz potichu
odøíkává modlitbu: Dostojno i pravedno a piti. Zvolání: Pobídnuju pisò.
Pak jáhen pøistoupí z levé strany, vezme do pravé ruky svatou hvìzdu,
dotkne se jí nahoøe, dole, z levé i z pravé strany svatého diskosu a takto
nad ním dìlá znak svatého køíe. Potom ji políbí a odloí na svatý prestol.
V dobì, kdy chór zpívá: Svjat, svjat, svjat, knìz na sobì nedìlá znak sv.
køíe hvìzdou.
134. Potom jáhen pøechází na pravou stranu od knìze, a kdy je to
tøeba, bere do rukou ripidu nebo malou pøikrývku a mlèky, velmi pozornì
a uctivì jí mává nad svatými dary.
Knìz se potichu modlí modlitbu: So simi i my blaennymi silami,
Vladyko èelovikoljubèe. Pøi slovech: Prijem chlib vo svjatija svoja i
preèistyja i neporoènyja ruky, blahodariv i blahosloviv nebere do rukou
svatý diskos a nezdvíhá ho, ale jen jednou ho ehná.
Potom sklopí hlavu, ukazuje rukou na svatý diskos - jáhen dìlá toté
s orárem - a nahlas vyslovuje: Prijmite, jadite. Chór: Amiò. A knìz spolu
s jáhnem dìlají hlubokou poklonu a pøeehnávají se. Knìz øíká potichu:
Podobni i èasu a znovu se jednou pøeehná. Potom skloní hlavu a ukazuje
rukou na svatý kalich. Jáhen dìlá toté s orárem. Knìz nahlas øíká: Pijte
ot neja vsi. Chór: Amiò. A knìz se spolu s jáhnem znovu hluboce pokloní
a pøeehnají se znakem svatého køíe.
135. Knìz se potichu modlí: Pominajuèe ubo, jáhen pøekládá ruce
køíem, drí v pravé ruce svatý diskos a v levé ruce svatý kalich, a tak je
trochu pozdvihuje vzhùru, dìlá jimi znak køíe nad ilitonem, pøi èem
knìz volá: Tvoja ot tvojich. Chór: Tebe pojem, tebe blahoslovim. A knìz
s jáhnem znovu dìlají malou poklonu. Potom knìz potichu odøíká
modlitbu: Jeèe prinosim ti slovesnuju siju.
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Jáhen odkládá ripidu nebo pøikrývku, pøistupuje ke knìzi a oba spoleènì
dìlají tøi malé poklony pøed svatou trapézou. Potom jáhen skloní hlavu a
ukazuje orárem na svatý chléb a øíká tichým hlasem: Blahoslovi, vladyko,
svjatyj chlib. A knìz se skloní a ehná svatý chléb slovy: I sotvori ubo
chlib. Jáhen: Amiò. A jáhen znovu ukazuje orárem na svatý kalich a potichu
øíká: Blahoslovi, vladyko, svjatuju èau. Knìz ho ehná slovy: A jee
v èai sej. Jáhen: Amiò. A jáhen jetì jednou ukazuje orárem spoleènì na
diskos i kalich a øíká: Blahoslovi, vladyko, oboja. A knìz ehná obojí
slovy: Preloiv Duchom Svojim Svjatym. Jáhen: Amiò, amiò, amiò. Jáhen
skloní hlavu pøed knìzem, vrací se na pøedcházející místo, vezme ripidu
a ovívá jí svaté dary.
136. Knìz se potichu modlí modlitbu: Jakoe byti prièaèajuèimsja.
Vezme kadidelnici a øíká: Izrjadno o presvjatij, preèistij, preblahoslovenij.
A tøikrát kadí dary zepøedu svaté trapézy. Potom pøikryje svatý kalich
malou pøikrývkou nebo lentionem. Chór zpívá: Dostojno jes nebo místo
Dostojno irmos pøísluného svátku.
Bìhem zpìvu jáhen kadí dokola svatou trapézu a vzpomíná na mrtvé,
které chce. Knìz se vak potichu modlí: O svjatim Joanni, proroci,
predteèi. I on vzpomíná na mrtvé, které chce, jménem: I upokoj je.
Po Dostojno jes knìz volá: V pervych pomjani, Hospodi. Jáhen
vzpomíná ivé. Chór: I vsich i vsja. Knìz se potichu modlí: Pomjani,
Hospodi, hrad sej, v neme ivem a podle jména vzpomíná na ivé, které
chce. Zvolání: I dád nám. Chór: Amiò. Knìz se obrací na západ, ale
neodstupuje od støedu prestolu a ehná lid slovy: I da budut. Chór: I so
duchom tvojim.
137. Jáhen si úklonou ádá od knìze dovolení, obejde svatou trapézu
a vyjde severními dveømi, postaví se na své obvyklé místo a øíká: Vsja
svjatyja pomjanuve. Knìz se modlí tichou modlitbu: Tebi predlahajem
ivot ná ves. Zvolání: I spodobi nás, Vladyko. Pøi zpìvu Pánovy modlitby
pozdvihuje knìz ruce a potom vyhlauje: Jako tvoje jest cárstvo. Chór:
Amiò.
Knìz se obrací na západ, ale neodstupuje od støedu svaté trapézy a
ehná slovy: Mir vsim. Chór: I duchovi tvojemu. Jáhen: Hlavy vaa
Hospodevi priklonite. Chór: Tebi, Hospodi. Knìz se tie modlí:
Blahodarim a. Zvolání: Blahodatiju i èedrotami. Chór: Amiò. A tu se
knìz ihned modlí potichu modlitbu: Voòmi, Hospodi. Jáhen se postaví
pøed královské dveøe, opáe se køíem orárem, pokud to neuèinil ji pøi
Otèenái.
Pak knìz a té i jáhen stojí kadý na svém místì, dìlají tøi malé poklony
a potichu øíkají: Boe, milostiv budi mni hrinomu. A knìz odkrývá kalich.
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Kdy jáhen vidí, e knìz natahuje ruku, aby vzal svatý chléb, nahlas volá:
Voòmim! A knìz trochu pozdvihne svatý chléb a volá: Svjataja svjatym.
Chór: Jedin svjat, jedin Hospoï a zpívá prièasten.
138. Jáhen dìlá malou poklonu a jiními dveømi vchází do svatynì,
postaví se po pravém boku knìze, dìlá jetì jednou malou poklonu a øíká:
Razdrobi, vladyko, svjatyj chlib. Knìz láme svatý chléb, dìlá to pozornì
a zbonì, na ètyøi èásti takto: Nejdøíve ho rozdìlí na dvì èásti, pøi èem
èást, kterou drí v pravé ruce, toti tu, co má nápis XC a KA, klade na
diskos, potom láme napøíè mezi literami IC a NI tu èást, kterou drí v levé
ruce, a klade èástici IC na horní stranu. Potom vezme do rukou druhou
polovinu, láme ji uprostøed mezi literami XC a KA a èástku XC klade na
spodní stranu. Takto na diskosu udìlá znak køíe. Mezitím øíká:
Razdrobljajetsja i razdiljajetsja.
Jáhen ukazuje orárem na svatý kalich a øíká: Ispolni, vladyko, svjatyj
potir.
Knìz bere do rukou vrchní èástici, která má znak IC, dìlá jí nad
kalichem znak køíe a øíká: Ispolnenije Svjataho Ducha. A tak ji pustí do
svatého kalicha. Jáhen: Amiò.
Pak si knìz utírá prsty nad svatým diskosem.
139. Kdy se koná obøad teploty, jáhen podá knìzi horkou vodu a
øíká: Blahoslovi, vladyko, teplotu. Knìz ji ehná a øíká: Blahoslovena
teplota svjatych tvojich. Jáhen vlévá ve tvaru køíe do kalicha trochu
vody a øíká: Teplota viry, odloí nádobu s teplotou a postaví se nedaleko.
140. Jáhen obejde prestol, a kdy je to potøebné, umyje si dlaò pravé
ruky a na slova knìze: Diakone, pristupi, pøiblíí se k nìmu z levé strany,
pokloní se mu a prosí o odputìní.
Knìz láme èástici svatého chleba XC a èásteèku z ní podá jáhnovi.
Jáhen políbí jeho ruku, vezme svatý chléb na dlaò pravé ruky, poloené
køíem pøes 1evou, a øíká: Prepodaï mi, vladyko, a knìz øíká: (jméno)
svjaèennodiakonu prepodajetsja.
A jáhen odchází za prestol, skloní hlavu a modlí se tak jako knìz
slovy: Viruju, Hospodi, i ispoviduju. Té i knìz dìlá malou poklonu a
dvìma prvními prsty pravé ruky bere druhou èást èástice XC a øíká:
Èestnoje i presvjatoje, pak skloní hlavu a modlí se: Viruju, Hospodi, i
ispoviduju. A tak s bázní a úctou poijí sv. chléb ze svých dlaní, nejdøíve
knìz a potom jáhen.
141. Nato se knìz skloní a bere do pravé ruky kalich a do levé malou
utìrku, kterou drí pod bradou, pøijímá z kalicha nejsvìtìjí krev a øíká:
Èestnyja i svatyja krove Hospoda i Boha. Potom si malou utìrkou,
lentionem, utírá ústa, okraj svatého kalicha a øíká: Se prikosnusja ustam
mojim.
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Nato vyzve jáhna slovy: Diakone, pristupi. Jáhen pøistoupí a udìlá
malou poklonu se slovy: Se prichodu. Nato: Prepodad mi, vladyko.
Knìz bere pravou rukou do utìrky kalich a levou rukou si pøidruje
jeho podstavec. Tak podá svatý kalich jáhnovi, který si obìma rukama
pøidruje pod bradou konec utìrky, pøi èem knìz øíká: Prièaèajetsja
rab Boij, diakon (jméno). Po pøijímání jáhna knìz øíká: Se prikosnusja
ustam tvojim. Jáhen pozdvihne svatý diskos nad kalich a pozornì ho utírá
hubkou, pokud je ve zvyku ji pouívat, aby na diskosu nezùstala ani
odrobinka. Kdy nejsou vìøící na sv. pøijímání, pokryje svatý kalich utìrkou
a malou pøikrývkou, na svatý diskos poloí sloenou hvìzdu a sloenou
pøikrývku. A otvírají se královské dveøe.
142. Jáhen dìlá malou poklonu, s úctou bere od knìze kalich a
pøistupuje ke královským dveøím, pozdvihuje svatý kalich, ukazuje ho
lidem a volá: So strachom Boijim i viroju pristupite. Chór: Blahosloven
hrjadyj.
Knìz jde za jáhnem, bere od nìho svatý kalich a z královských dveøí
jím ehná lid: Spasi, Boe, a oba se vrátí ke svatému prestolu.
Kdy jsou vìøící ke sv. pøijímání, vloí jáhen do kalicha lièku, pokryje
kalich utìrkou nebo pøikrývkou, urèenou na nìj, pøípadnì jedním i druhým,
dìlá malou poklonu, vezme ho uctivì od knìze, vstoupí do královských
dveøí, pozdvihuje svatý kalich a ukazuje ho lidu se slovy: So strachom
Boijim i viroju pristupite. Chór: Blahosloven hrjadyj. Zároveò jáhen
bere z prestolu diskos. Po ukonèení modlitby odkrývá knìz svatý kalich,
pøikrývku i utìrku drí levou rukou a lièkou dává pøijímat se slovy:
Èestnaho i presvjataho. Jáhen podkládá diskos pod bradu pøijímajícího.
Po pøijímání pøikrývá knìz kalich utìrkou nebo pøikrývkou, pøípadnì
obojím, lièku nechá v kalichu a ehná jím lid: Spasi, Boe, a oba se
vracejí ke sv. trapéze.
Mùe se postupovat i takto: Jáhen pøikryje svatý kalich utìrkou nebo
jeho pøikrývkou, dìlá malou poklonu, nábonì vezme kalich od knìze,
pøistoupí ke svatým dveøím, pozdvihne kalich, ukazuje ho lidu a øíká: So
strachom Boijim i viroju pristupite. Chór: Blahosloven hrjadyj. Jáhen
se vrátí ke sv. stolu, na který postaví kalich, a snímá z nìj pøikrývku.
Knìz bere do rukou sv. kalich s lièkou a utìrkou, jáhen vezme diskos, a
tak vycházejí ze svatynì. Pøistupují ti, kdo chtìjí pøijímat. Po modlitbì:
Viruju Hospodi, kterou se modlí knìz, dìlají vìøící se ví pokorou a bázní
malou poklonu se zkøíenýma rukama na hrudi a jeden za druhým
pøistupují ke sv. pøijímání, pøípadnì pøijímají i jiným zpùsobem, podle
místního zvyku. Knìz, který podává sv. pøijímání, øíká kadému
pøijímajícímu: Èestnaho i presvjataho.
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Po ukonèení sv. pøijímání vìøících nechává knìz lièku v kalichu a pøikryje
kalich utìrkou, potom se vrátí s jáhnem do svatynì, postaví svaté dary na
svatou trapézu, jáhen pokryje kalich pøikrývkou. Knìz jetì jednou bere
svatý kalich do rukou a z královských dveøí jím ehná lid se zpìvem: Spasi,
Boe, ljudi tvoja. Chór: Vidichom svit istinnyj a oba se vracejí ke sv. trapéze.
143. Knìz postaví kalich na prestol, tøikrát jej okadí a potichu øíká:
Voznesisja na nebesa, Boe. Potom odevzdá jáhnovi kadidelnici, vezme
svatý diskos a postaví ho jáhnovi na hlavu. Jáhen drí s úctou zepøedu
svatý diskos, dívá se smìrem ke svatým dveøím, neøíká nic, ale jde pøímo
pøes prostor mezi svatou trapézou a královskými dveømi k ertveníku a
na nìj postaví svatý diskos. Potom na místì oèekává knìze. A knìz dìlá
malou poklonu, vezme svatý kalich, obrátí se ke královským dveøím, dívá
se na lid a potichu øíká: Blahosloven Boh ná a potom zpívá: Vsehda,
nyni i prisno. Chór: Amiò. Da ispolòatsja usta naa. A knìz odchází
k ertveníku, naèe jáhen kadí svaté dary a knìze. Knìz sloí svaté dary,
dìlá malou poklonu a vrátí se ke svaté trapéze.
144. Jáhen rozváe orár, jak to vyaduje zvyk, vychází severními
dveømi, postaví se na obvyklé místo a øíká: Prosti, prijeme boestvennych.
Knìz se potichu modlí modlitbu díkù: Blahodarim a, Vladyko, dìlá svatým
evangeliáøem znak køíe nad sloeným ilitonem, poloí ho na iliton a
volá: Jako ty jesi osvjaèenije nae. Chór: Amiò.
Knìz jde smìrem ke svatým dveøím a øíká: S mirom izidem. Chór: O
imeni Hospodni. Jáhen: Hospodu pomolimsja. Chór: Hospodi, pomiluj.
Knìz vchází pøes královské dveøe do chrámu mezi vìøící, postaví se mezi
dva chóry a nahlas se modlí zaambónovou modlitbu: Blahoslovljajaj
blahoslovjaèaja a, Hospodi. Chór: Amiò. A potom: Budi imja Hospodne
blahosloveno a podle zvyku i 33. alm: Blahoslovlju Hospoda.
Bìhem zaambónové modlitby stojí jáhen po pravé stranì knìze a
ukazuje svým orárem na ikonu Spasitele. Po ukonèení modlitby vchází
knìz do královských dveøí a ihned se odebere k ertveníku a recituje
modlitbu na poití sv. darù: Ispolnenije zakona. Jáhen vchází severními
dveømi a s bázní a ví úctou poije svaté dary. Knìz vyjde podle zvyku
královskými dveømi a rozdává lidem antidor, pokud ho nerozdává po
proputìní.
145. Po ukonèení almu a rozdání antidoru se knìz postaví doprostøed
svatých dveøí a ehná lid se slovy: Blahoslovenije Hospodne na vas. Chór:
Amiò. Knìz, obrácený na východ, zpívá: Slava tebi, Christe Boe. Chór:
Slava... I nyni... Hospodi, pomiluj (3x). Blahoslovi. Knìz se znovu obrátí
k lidu a øíká: Christos istinnyj Boh ná. Chór: Amiò. Pøi slavnostnìjích a
mimoøádných bohoslubách zpívá knìz, obrácený k lidu, nahlas
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mnoholetství, jak to vyaduje zvyk. Potom knìz vchází do svatynì a
královské dveøe se zavírají.
Nakonec si knìz a jáhen svlékají ve svatyni nebo v zákristii posvátná
roucha a modlí se: Nyni otpuèajei a umývají si na obvyklém místì ruce.
Po malém proputìní dìkují Bohu za ve, políbí svatou trapézu a odcházejí.
146. V semináøích, studijních domech a na jiných místech, kde je
mnoho knìí, knìz, který diakonuje, vykonává plnì jáhenskou slubu a
pøijímá tak i sv. pøijímání pøi té liturgii, pøi ní diakonuje, z rukou knìze
a to, co zùstane po rozdávání sv. pøijímání, poije.

2. Se dvìma jáhny
147. Ve vìtí svátky pomáhají knìzi nebo spoluslouícím knìím dva
jáhni.
148. Ve stanovené dobì vchází knìz do chrámu spolu s obìma jáhny,
pøed královskými dveømi dìlají tøikrát malou poklonu smìrem na východ.
Potom dìlají ve tak jako pøi liturgii s pomocí jednoho jáhna a knìzi
odpovídají jáhni dva. Po modlitbì: Hospodi, nisposli ruku tvoju knìz a
s ním i jáhni se ukloní pravému i levému chóru a odcházejí do svatynì knìz a první jáhen jiními dveømi, druhý jáhen severními dveømi a øíkají
pøitom: Vnidu v dom tvoj. Kdy vstoupí do oltáøního prostoru, dìlají tøi
malé poklony pøed svatou trapézou a políbí - knìz sv. evangelium a jáhni
svatou trapézu a vichni, kde je takový zvyk, pøíruèní køí, který leí na
prestole. Kdy se obleèou do posvátných rouch, jáhni si umyjí ruce a
pøipravují ve na proskomidii, jen první jáhen øíká: Blahoslovi, vladyko a
vechno ostatní, na co se koná proskomidie podle obyèeje.
149. Po ukonèení proskomidie jáhni kadí ertveník trojitým mávnutím.
Potom pøicházejí spolu s knìzem pøed sv. trapézu, modlí se potichu: Vo
hrobi ploski a dalí modlitby, spoleènì kadí prestol zepøedu, potom první
jáhen z pravé strany svatého prestolu a druhý jáhen z levé a pak oba znovu
spoleènì od východní strany, nato kadí zaprestolní ikonu a jiné ikony ve
svatyni, dále první jáhen kadí køí a druhý jáhen ikonu Bohorodièky,
pokud se nacházejí za prestolem. Potom vycházejí ze svatynì, první jáhen
jiními a druhý jáhen severními dveømi, pøijdou pøed královské dveøe a
kadí ikony ikonostasu, první jáhen pravý chór a druhý jáhen levý. Vìøící
kadí jeden z pravé strany a druhý z levé, buï ze soley nebo, je-li takový
zvyk, v samotném chrámì, procházejíce jím a po vchod chrámu, nakonec
vcházejí do svatynì, první jáhen jiními dveømi a druhý severními, jetì
jednou kadí prestol zepøedu trojitým mávnutím kadidelnice a takté i
knìze.
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150. Kdy odevzdají cerkovníkovi kadidelnice, oba pøistupují ke knìzi a
dìlají ve tak jako na liturgii s pomocí jednoho jáhna. Vycházejí takto: první
jáhen jiními, druhý jáhen severními dveømi, postaví se na svá místa pøed
královskými dveømi, dìlají tøi malé poklony a tøikrát potichu øíkají: Hospodi,
ustni moji otverzei. Potom zaèíná první jáhen: Blahoslovi, vladyko.
151. První jáhen zpívá velkou ektenii. Kdy chór zpívá první antifonu
nebo izobrazitelný alm, dìlá malou poklonu, odstoupí ze svého místa,
postaví se pøed ikonu Spasitele a drí pøi tom orár tøemi prsty pravé ruky,
jak to vyaduje zvyk. Po ukonèení antifony pøistoupí druhý jáhen, postaví
se na obvyklém místì a zpívá: Paki i paki. Kdy chór zpívá druhou antifonu
nebo izobrazitelný alm, tehdy se té i on, jako pøi první antifonì první
jáhen, postaví pøed ikonu Bohorodièky.
Po druhé antifonì zpívá chór: Slava. I nyni. Jedinorodnyj Syne a knìz
pøitom neøíká potichu nic a ani on ani jáhen nedìlají poklonu pøi slovech
voplotitisja.
Potom se první jáhen vrací na vlastní místo a zaèíná: Paki i paki. Po
ukonèení ektenie odcházejí oba do svatynì, první jáhen jiními dveømi a
druhý severními a postaví se po pravé i levé stranì knìze.
152. Kdy zpìváci, kteøí zpívají tøetí antifonu nebo blahoslavenství,
pøijdou ke Sláva nebo k posledním verùm blahoslavenství, dìlají knìz i
jáhni tøi malé poklony. Pak knìz odevzdá sv. evangeliáø prvnímu jáhnovi
a se sputìnýma rukama on i první jáhen obcházejí z pravé strany sv.
trapézu, zatímco druhý jáhen bere kadidelnici. Vichni vycházejí severními
dveømi a pøed nimi jdou svìtlonoi. Nejdøíve jde druhý jáhen a kadí, potom
první jáhen, který nese evangeliáø, a nakonec jde knìz. Kdy pøijdou pøed
královské dveøe, svìtlonoi se postaví na protilehlé strany, jeden u ikony
Bohorodièky a druhý u ikony Spasitele. První jáhen po pravé stranì a
druhý po levé stranì. Knìz stojí uprostøed za nimi.
svìtlono
6
4
2
2. jáhen

svìtlono
5
3
1
1. jáhen
knìz

Na malém vchodì
První jáhen øíká: Hospodu pomolimsja a knìz se potichu modlí
modlitbu vchodu. Po ukonèení modlitby první jáhen ukazuje pravou rukou
na východ a øíká knìzi: Blahoslovi, vladyko, svjatyj vchod. Knìz ehná a
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první jáhen podává knìzi sv. evangeliáø na políbení. Po ukonèení posledního
vere antifony nebo blahoslavenství postoupí druhý jáhen do støedu, první
jáhen se postaví za ním a volá: Premúdros, prosti! Potom vichni vcházejí
do svatynì, druhý jáhen odevzdá kadidelnici. První jáhen poloí evangeliáø
na prestol.
153. Kdy zpìváci dojdou k poslednímu tropáru, øíká první jáhen:
Blahoslovi, vladyko, vremja Trisvjataho. A knìz: Jako svjat jesi. První
jáhen øíká: I vo viki vikov. Bìhem zpìvu Trojsvatého se ho modlí knìz i
jáhni. Potom se knìz s jáhny odebere k hornímu stolci a øíká: Blahosloven,
hrjadyj. První jáhen: Blahoslovi, vladyko.
154. Po ukonèení písnì Trojsvatý jdou jáhni ke královským dveøím a
první jáhen volá: Voòmim! Knìz: Mir vsim. A druhý jáhen: Premúdros;
voòmim! Po prokimenu první jáhen: Premúdros. Kdy ètec pøeète
oznaèení z Apotola, druhý jáhen volá: Voòmim! Ke konci ètení z Apotola
se jáhni s knìzem vracejí pøed sv. prestol. Po ukonèení Apotola øíká knìz:
Mir ti. První jáhen: Premúdros voòmim!
155. Bìhem zpìvu Alilúja vezmou jáhni kadidelnici, naloí kadidlo,
pøistoupí ke knìzi a øíkají: Blahoslovi, vladyko, kadilo. Kdy dostanou
poehnání, kadí sv. prestol nejdøíve zepøedu, potom první jáhen pravou
stranu a druhý jáhen levou a potom znovu oba spoleènì východní stranu,
potom zaprestolní ikonu, jako i jiné ikony ve svatyni, druhý jáhen i
ertveník a oba spoleènì ve ostatní, jak to vyaduje obyèej.
Nakonec jáhni odloí kadidelnice na svá místa, pøistoupí ke knìzi a
první jáhen nahlas volá: Blahoslovi, vladyko, blahovistitelja svjataho
Apostola. Knìz: Boh, molitvami a podává mu evangeliáø. A první jáhen
vychází s evangeliáøem královskými dveømi, postaví se na ambon nebo
blízko královských dveøí na vyznaèeném místì a tam poloí evangeliáø
na analoj, odkud ho bude èíst tváøí k lidu. Druhý jáhen vyhlauje ze
svatynì: Premúdros, prosti, uslyim svjataho jevanhelija. Knìz: Mir vsim.
První jáhen: Ot (jméno) svjataho jevanhelija ètenije. Druhý jáhen:
Voòmim! Po pøeètení evangelia øíká knìz prvnímu jáhnovi: Mir ti
blahovistvujuèemu. A první jáhen postoupí a do královských dveøí a
odevzdá zavøený evangeliáø knìzi. A zavírají se královské dveøe.
156. Potom jáhni vycházejí svými dveømi a postaví se na pøísluné
místo a první jáhen zaèíná: Rcem vsi. Potom druhý jáhen: Pomolitesja,
ohlaenniji. První jáhen: Jelici ohlaennyji, izidite. Druhý jáhen:
Ohlaennyji, izidite. A znovu první jáhen: Jelicy ohlaennyji, izidite. Da
nikto ot ohlaennych, jelici virniji. Chór: Hospodi, pomiluj. První jáhen:
Zastupi, spasi, pomiluj. Premúdros! Druhý jáhen: Paki i paki. Zastupi,
37

ØÁD BOHOSLUEB
spasi, pomiluj. Premúdros! Potom oba vcházejí do svatynì. A otvírají se
královské dveøe.
157. V dobì, kdy se zpívá Cherubínská píseò, vezmou jáhni kadidelnice,
naloí kadidlo, poádají knìze o poehnání a modlí se 50. alm, pøi èem
kadí prestol, svatyni a ve ostatní, jak jsme uvedli výe (viz. èl. 149). Po
okadìní se jáhni postaví po bocích knìze, drí kadidelnice na prstenících
levé ruky a spolu s knìzem pozdvihnou ruce vzhùru a vichni spoleènì
tøikrát recitují Cherubínskou píseò a pokadé dìlají malou poklonu.
Potom, vyaduje-li to zvyk, políbí knìz svatou trapézu a pøíruèní køí a
jáhni okraj svaté trapézy a jdou pøímo, jáhni vpøedu, k ertveníku, tam knìz
vezme kadidelnici od prvního jáhna a kadí svaté dary. První jáhen øíká knìzi:
Vozmi, vladyko, knìz snímá velkou pøikrývku a dá ji druhému jáhnovi, který
drí na prsteníku pravé ruky kadidelnici a øíká: Vozderite ruky vaa. Potom
knìz bere svatý diskos a poloí ho prvnímu jáhnovi na hlavu, ten drí
diskos obìma rukama trochu vpøedu, dre zároveò v levé ruce konec oráru.
Knìz sám vezme kalich. Tehdy vichni, provázení svìtlonoi, vycházejí
severními dveømi, druhý jáhen, který vychází první, volá: Vsich vas a po
nìm øíká toté i první jáhen, knìz vak zpívá: Svjatijaho, vselenskaho.
Jáhni trochu poodstoupí královskými dveømi do svatynì a postaví se
na protilehlých stranách, druhý jáhen zleva a první jáhen zprava. Po
slovech Vsich vas vchází knìz do svatynì, postoupí dopøedu s jáhny, postaví
svatý kalich na prestol, vezme od prvního jáhna svatý diskos a postaví ho
na prestol po levé stranì kalicha. Od druhého jáhna vezme velkou
pøikrývku, kadí ji nad kadidelnicí, pokryje jí svaté dary a nakonec bere
z rukou druhého jáhna kadidelnici a kadí jí svaté dary.
Zatímco se to dìje, zavírají se královské dveøe a vykoná se dialog
mezi knìzem a obìma jáhny. Jáhni vzdají poklonu knìzi, vycházejí svými
dveømi a postaví se na obvyklé místo, první jáhen zpívá: Ispolnim.
158. Druhý jáhen: Vozlubim druh druha. Jáhni a s nimi zároveò i
knìz dìlají tøi malé poklony na svých místech a oba jáhni se navzájem
políbí na levé rameno. První jáhen volá: Dveri, dveri. Na slova i
voplotivahosja ani jáhni ani knìz nesklánìjí hlavu. První jáhen: Stanim
dobri. Pak jáhni dìlají malou poklonu, vcházejí svými dveømi do svatynì
a postaví se po boku knìze, první jáhen, je-li tøeba, bere ripidu nebo malou
sloenou pøikrývku a ovíjí jí svaté dary.
Na slova: Pobidnuju pisò bere druhý jáhen pravou rukou hvìzdu a
mírnì udeøí na svatý diskos ètyømi konci jejích obloukù, jak je uvedeno
výe, políbí ji a odloí na prestol.
159. Pøi vyslovování slov ustanovení ukazují jáhni spolu s knìzem
orárem na svatý diskos a potom na svatý kalich. Po zvolání nad svatým
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chlebem jako i svatým kalichem dìlají jáhni hlubokou poklonu a zároveò se
pøeehnají.
Po slovech knìze: Pominajuèe ubo, které knìz øíká potichu, vezme
první jáhen do pravé ruky svatý diskos a druhý jáhen takté do pravé ruky
svatý kalich, take pravá ruka prvního spoèívá na pravici druhého jáhna,
potom trochu nadzdvihnou svátost, dìlají jí znak køíe nad ilitonem a
knìz volá: Tvoja ot tvojich. Postaví diskos i kalich na prestol a knìz
s jáhny znovu dìlají malou poklonu. Potom se knìz modlí tichou modlitbu:
Jeèe prinosim, bìhem ní ovívá, pokud je tøeba, první jáhen svaté dary.
Po ukonèení modlitby první jáhen odkládá bokem ripidu nebo
pøikrývku a oba jáhni pøistoupí blíe ke knìzi, který spolu s nimi dìlá tøi
malé poklony. Potom první jáhen ukazuje orárem na sv. chléb a øíká:
Blahoslovi, vladyko, svjatyj chlib. Po poehnání øíkají jáhni: Amiò. A
jetì jednou ukazuje první jáhen orárem na sv. kalich: Blahoslovi, vladyko,
svjatuju èau. Na poehnání jáhni odpoví: Amiò.
A opìt první jáhen ukazuje orárem na sv. dary se slovy: Blahoslovi,
vladyko, oboja. A po poehnání jáhni odpovídají: Amiò, amiò, amiò. Pak
oba jáhni skloní pøed knìzem hlavu a vracejí se na místo, kde stáli pøedtím.
První jáhen bere ripidu a pokud je tøeba, ovívá jí sv. dary jako pøedtím.
160. Bìhem zpìvu: Dostojno jes kadí jáhni prestol z jednotlivých
stran a z východu, kadý ze své strany a vzpomínají na zesnulé, které
chtìjí. Po slovech: V pervych pomjani, Hospodi, vzpomínají jáhni na ivé.
Po zvolání: I da budut milosti dìlají jáhni malou poklonu, s dovolením
knìze vycházejí svými dveømi a postaví se na obvyklém místì. Druhý
jáhen øíká: Vsja, svjatyja pomjanuve. Po slovech knìze: Mir vsim a po
odpovìdi chóru: I duchovi tvojemu volá druhý jáhen: Hlavy vaa
Hospodevi priklonite. Bìhem tiché modlitby knìze: Voòmi, Hospodi se
jáhni postaví pøed královské dveøe a opáou se orárem na znak køíe,
pokud to ji neudìlali pøedtím pøi modlitbì Otèe ná.
Kdy knìz odkryje kalich, dìlá on a spolu s ním i jáhni, kadý na
svém místì, tøi malé poklony a potichu øíkají: Boe, milostiv budi mni
hrinomu. První jáhen volá: Voòmim! Jáhni vcházejí svými dveømi do
svatynì, postaví se po boku knìze, dìlají malou poklonu a první jáhen
øíká: Razdrobi, vladyko, svjatyj chlib. Po rozlomení sv. chleba první jáhen
øíká: Ispolni, vladyko, svjatyj potir. Po spojení obou zpùsobù v kalichu,
kdy se má vlévat horká voda, øíká tentý první jáhen: Blahoslovi, vladyko,
teplotu, vlévá trochu vody a dodá: Teplota viry.
161. Knìz vyzývá jáhny ke sv. pøijímání slovy: Diakoni, pristupite! A
sv. pøijímání se podává jáhnùm podle pøedpisù.
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Po pøijímání knìze a jáhnù utírá první jáhen starostlivì nad svatým
kalichem svatý diskos, a kdy nejsou vìøící ke sv. pøijímání, vechno se
koná tak, jak je uvedené v liturgii s pomocí jednoho jáhna (viz. èl. 142).
Kdy jsou vìøící ke sv. pøijímání, ve se vykoná tak, jak je uvedené
výe, jen s tím rozdílem, e knìz pøed sv. pøijímáním odevzdává druhému
jáhnovi pøikrývku a utìrku.
162. Po okadìní knìz odevzdá kadidelnici druhému jáhnovi a poloí
mu na hlavu svatý diskos se sloenou hvìzdou a sloenými pøikrývkami,
druhý jáhen to ve drí na hlavì a dívá se smìrem ke dveøím, neøíká nic,
kráèí mezi prestolem a královskými dveømi pøímo k proskomidijnímu
stolu, na který postaví svatý diskos, a tak èeká knìze. Knìz dìlá malou
poklonu, vezme svatý kalich a odchází - podle zvyku - k proskomidijnímu
stolu, nato druhý jáhen kadí svaté vìci i knìze. Druhý jáhen po modlitbì
knìze: Ispolnenije zákona poije s bázní a velkou pozorností sv. dary,
které zùstaly po sv. pøijímání, a potom rozváe svùj orár.
163. První jáhen rozváe - podle obyèeje - orár, vyjde severními dveømi
ze svatynì, postaví se na pøedepsané místo a zpívá: Prosti, prijime. Po
zvolání: Jako ty jesi osvjaèenije, knìz volá: S mirom izidem. Chór: O
imeni Hospodni. První jáhen: Hospodu pomolimsja. Chór: Hospodi,
pomiluj.
Bìhem zaambónové modlitby stojí první jáhen po pravé stranì a
ukazuje orárem na ikonu Spasitele. Po modlitbì se vrací jiními dveømi
do svatynì. Nakonec se dìlá - podle obyèeje - proputìní a odkládají se
vechna posvátná roucha.

3. Bez jáhna
164. Knìz, který slouí sv. liturgii bez pomoci jáhna, vykonává nebo
zpívá vechno to, co náleí jáhnovi, a má pøed oèima tyto pokyny:
165. Vynechává výzvy: Blahoslovi, vladyko, Hospodu pomolimsja,
Vozmi, vladyko atd., s výjimkou toho, co se øíká pøed zaambónovou
modlitbou, toti: Hospodu pomolimsja.
166. Po ukonèení proskomidie kadí knìz jako jáhen a ze soley kadí
ikonostas, oba chóry a lid.
167. Modlitby velké ektenie a malých ektenií se knìz modlí pøed
zvoláním - vozhlasem, a ne po nìm.
168. Na malý vchod vezme knìz evangeliáø, obchází prestol z pravé
strany a vychází severními dveømi. Skloní hlavu pøed královskými dveømi,
pomodlí se modlitbu vchodu: Vladyko Hospodi, Boe ná, poehná pravou
rukou vchod, políbí evangeliáø, pozdvihnutím ho ukazuje a volá: Premúdros,
prosti! Potom královskými dveømi vchází do svatynì. Modlitbu Trojsvatý
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konèí zvoláním: Jako svjat jesi a neobrací se k lidu. Po Trojsvatý jde za
prestol, øíká slova poehnání a sedne si z jiní strany hlavního sedadla.
169. Kdy chór ukonèí zpìv Trojsvaté písnì, knìz volá: Voòmim! Pak
ehná: Mir vsim. Voòmim! Chór zpívá prokimen. Knìz: Premúdros! Ètec
ète oznaèení z Apotola. Knìz: Voòmim! Po pøeètení Apotola øíká èteci:
Mir ti. A ihned potom: Premúdros voòmim! Chór: Aliluja s veri.
Pak knìz poehná kadidlo, vezme kadidelnici, kadí dokola prestol i
celou svatyni, ze soley kadí ikonostas, oba chóry a lid. U nyní nebo potom
se potichu modlí modlitbu pøed ètením ze sv. evangelia: Vozsijaj v serdcach
naich. Po ukonèení Aliluja s veri volá: Premúdros, prosti, uslyim
svjataho jevanhelija, poehná lid a øíká: Mir vsim. Chór: I duchovi
tvojemu. Knìz: Ot (jméno) svjataho jevanhelija ètenije. Potom vezme
evangeliáø, klade ho na analoj pøed královské dveøe a ète, obrácený k lidu,
evangelium. Po pøeètení políbí zavøenou knihu a poloí ji doprostøed
prestolu nebo na pravou stranu.
170. Po modlitbì Cherubínské písnì poehná knìz kadidlo, potom
kadí dokola svatou trapézu, zaprestolní ikonu, ertveník a ze soley
ikonostas, oba chóry a lid. Kdy se vrátí k prestolu, drí kadidelnici na
prsteníku levé ruky a tøikrát se s pozdvihnutýma rukama modlí
Cherubínskou píseò. Potom jde k ertveníku, trojitým mávnutím
kadidelnice kadí svaté dary a potichu øíká: Boe, milostiv budi mni
hrinomu. Bere velkou pøikrývku, poloí si ji na levé rameno a øíká:
Vozderite ruky vaa, potom bere svatý diskos do levé ruky a kalich do
pravé a vychází severními dveømi, volá: Svjatijaho, vselenskaho a vejde
královskými dveømi do svatynì, poloí svaté dary na prestol, jak se patøí,
nad kadidelnicí kadí velkou pøikrývku, kterou mu podává cerkovník, a
øíká: Blahoobraznyj Josif, potom vezme kadidelnici z rukou pøisluhujícího,
kadí trojitým mávnutím svaté dary a øíká: Ublai, Hospodi.
171. Kdy odevzdá kadidelnici, øíká ektenii: Ispolnim Zastupi, spasi,
pomiluj. Pøi recitování Symbolu víry snímá vozduch a drí ho nad sv.
dary. V souladu s pøedpisem volá: Pobidnuju pisò pojuèe, dotýká se
hvìzdou diskosu tak, jak to dìlá jáhen, políbí ji a odkládá na sv. trapézu.
Po modlitbì: Pominajuèe ubo pøekøíí ruce, pravou rukou bere svatý
diskos a levou svatý kalich, trochu je pozdvihuje a koná tak nad ilitonem
znak køíe. Volá: Tvoja ot tvojich. Po zvolání: Izrjadno o presvjatij kadí
sv. trapézu jen zepøedu, ne dokola. Pøed pozdvihnutím beránka volá: Voòmim!
A sám vlévá horkou vodu do kalicha podle pøedpisu.
172. Kdy knìz shrnul vechny èástice, co byly na diskosu, do kalicha,
pøikryje ho utìrkou nebo pøikrývkou, pøípadnì i obìma, na diskos poloí
sloenou hvìzdu, malou pøikrývku i velkou pøikrývku - aer, vozduch. Odsune
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závìs ikonostasu, otevøe královské dveøe, poloí lièku na kalich nebo ji do
nìj vloí, dìlá malou poklonu a bere do rukou svatý kalich. Pøistoupí ke
královským dveøím, ukazuje kalich a øíká: So strachom. Hned nato dodá:
Viruju, Hospodi, i ispoviduju. Po ukonèení modliteb odkrývá kalich a
podává sv. pøijímání lièkou. Kdy se skonèí sv. pøijímání vìøících, nechá
lièku v kalichu, pøikryje kalich utìrkou i pøikrývkou a ehná jím se slovy:
Spasi, Boe, ljudi tvoja. Kdy se vrátí ke sv. trapéze, postaví kalich na oltáø
a kadí ho trojitým mávnutím se slovy: Voznesijsja. Dìlá malou poklonu,
bere do pravé ruky svatý kalich a do levé svatý diskos, na zaèátku se
potichu modlí: Blahosloven Boh ná, a potom nahlas: Vsehda, nyni i prisno
a obrátí se k lidu, vyjde k proskomidijnímu stolu, na který ve sloí. Pak dìlá
malou poklonu a vrací se ke svaté trapéze.
173. Mùe se postupovat i takto: Knìz pøijme sv. pøijímání a poloí
diskos na kalich a pøikryje ho malou pøikrývkou nebo utìrkou nebo obìma.
Dìlá malou poklonu, vezme svatý kalich, ukazuje ho lidu a volá: So
strachom. Vrátí se zpìt ke sv. trapéze, vezme kalich a diskos mezi ukazovák
a prostøedník levé ruky. Pravou rukou bere lièku a pøistupuje k podávání
sv. pøijímání vìøícím. Po ukonèení pøijímání nechává lièku v kalichu,
vrací se ke sv. trapéze a poloí na ni diskos i kalich, pøikryje ho malou
pøikrývkou. Potom bere kalich, obrací se k lidu, ehná ho kalichem a
øíká: Spasi, Boe, ljudi tvoja. Postaví kalich na sv. trapézu, kadí ho trojitým
mávnutím kadidelnice a øíká: Voznesijsja. Potom klade na malou pøikrývku
utìrku, kterou se pøikrývá kalich, na svatý diskos poloí sloenou hvìzdu
a druhou malou pøikrývku i vìtí pøikrývku - aer, vozduch. Dìlá malou
poklonu, vezme svatý kalich, obrátí se ke královským dveøím, dívá se na
lid a potichu øíká: Blahosloven Boh ná, potom nahlas volá: Vsehda, nyni
i prisno. Na to bere z prestolu do levé ruky diskos a jde ke stolu
proskomidie, na který ve postaví, po malé poklonì se vrací ke sv. trapéze.
174. Kdy knìz zpívá dìkovnou ektenii: Prosti prijime, modlitbu i
zvolání: Jako ty jesi, skládá iliton podle pøedpisù. Po proputìní se vrací
do svatynì, zavøe královské dveøe, jde k ertveníku a s bázní a úctou tam
poije svaté dary, umyje si ruce a s díkùvzdáním Bohu odchází.

4. Øád sv. liturgie slouené obvyklým zpùsobem
175. Vechny obøady a ceremonie, které se zachovávají pøi slavnostní
sv. liturgii, je tøeba zachovat i pøi liturgii slouené obyèejným zpùsobem,
neboli, jak se té øíká, pøi tiché sv. liturgii. To, co se podle pøedpisù má
øíkat nahlas, a se øíká tak, aby to mohli slyet nejen ètec nebo kantor zpìvák, neboli ti, kteøí posluhují, ale takté i pøítomní.
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176. Ètec, pokud je to moné, se má obléci do sticharu, jeho vlastní
místo je mimo svatyni, stojí na pravé nebo levé stranì ikonostasu. Kdy je
tøeba vejít do svatynì, napøíklad aby podal knìzi kadidlo nebo horkou
vodu, mùe vcházet jen jáhenskými dveømi. Královské dveøe a závìs zavírá
nebo otvírá jen knìz.
177. Pouívání kadidla pøi liturgiích, které slouíme bìnì, není
bezpodmíneènì pøedepsáno, ale je velmi chvályhodné.
178. Kdy není èas na recitování vech pøípravných modliteb pøed
ikonostasem, nesmí knìz nikdy vynechat modlitbu: Hospodi, nisposli ruku
tvoju. Kdy vchází do svatynì, a se modlí alm: Vnidu v dom tvoj, a
kdy políbí sv. trapézu, evangeliáø a - kde je ten zvyk - i pøíruèní køí,
obléká se do posvátných rouch.
179. Proskomidie se musí slouit ne v zákristii, ale na ertveníku,
který stojí blízko sv. trapézy. Pouití pìti prosfor není nevyhnutelné, ba je
mono pouít jen jednu prosforu pøi více liturgiích, i kdy by znak beránka
nebyl vytitìn na pøedepsané stranì, avak pøi kadé liturgii váe knìze
povinnost vykrajovat chléb a vyøezávat èástice tak, jako by byl chléb celý.
Musí se opustit zvyk pouívat suené beránky, není dovoleno pouívat
beránky ani èástice, které pøedtím nakrájel posluhující.
180. Malý vchod s evangeliáøem se dìlá podle pøedpisù a obchází se
okolo sv. trapézy a ze svatynì se vychází severními dveømi.
181. Po modlitbì Trojsvatého mùe knìz vynechat poehnání horního
sedadla - trùnu, obrátí se na západ a poslouchá ètení z Apotola, spustí
felon a ruce pod ním. Evangelium mùe èíst i bez analoje, pokud
posluhující - jestlie je - drí knihu na své hlavì pøed královskými dveømi.
182. Velký vchod se koná podle pøedpisù a vychází se pøi nìm severními
dveømi.
183. Knìz neovívá sv. dary, jen pokud by bylo nebezpeèí, e nìco
padne do kalicha. Nevlévá teplotu, jestlie to nemùe vhodnì dìlat.
184. Zaambónovou modlitbu øíká pøed královskými dveømi, a kdy
ehná a dìlá proputìní (odpust) postaví se do královských dveøí.
185. Po proputìní se nemodlí ádnou modlitbu, ale hned zavøe
královské dveøe.

5. Pøi spoleèném slouení s knìími
186. Vlastním slouením spolu slouí knìí, kteøí s hlavním
celebrantem øíkají slova ustanovení, nevlastním slouením nebo
s obyèejnou pomocí slouí ti, kteøí slova ustanovení neøíkají. Nekodí,
kdy se pøi slavnostním slavení - ale ne v liturgii, která se slouí individuálním
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obøadem - ke knìím, kteøí opravdu spoluslouí, pøidají i knìí, kteøí jen
pomáhají.
187. Knìí, kteøí spoluslouí vlastním slouením buï pøi slavnostní
liturgii nebo pøi jednoduché liturgii, dìlají zadost jedné pøijaté intenci.
188. Knìí, kteøí opravdu spoluslouí, jsou povinni pomodlit se vechny
knìské modlitby jako i jejich zakonèení, tedy zvolání a po dìkovnou
modlitbu: Blahodarim a po pøijímání vèetnì. Ale ektenie volá nebo jen
poslouchá kadý sám, podle pøedepsaného poøádku, modlitby se modlí
tehdy, kdy jáhen nebo jiný knìz nahlas zpívá ektenii. Avak ti knìí,
kteøí jen pomáhají, nejsou vázáni recitovat knìské modlitby, nebo modlit
se je má hlavní slouící a oni volají jen zvolání, pokud na nì pøijde øada.
189. Obøady a ehnání koná jen sám hlavní celebrant, poklony dìlají
vichni dohromady. Ruce zdvihají tam, kde je to pøedepsáno a kde to
mono vhodnì dìlat.

a) Ve slavnostní formì
190. Je vhodné, aby se vichni spoleènì modlili vstupní modlitby pøed
ikonostasem, ale jen hlavní celebrant je povinný políbit ikonu.
191. Vichni spoluslouící se bìhem oblékání pøedepsaných knìských
rouch modlí pøedepsané modlitby. Kadý drí v rukou malý liturgikon,
postaví se z boku svaté trapézy nebo i za ni, ne vak pøed ni, kde stojí jen
hlavní celebrant a jáhni, a tak se vichni rozestaví podle poøadí své hodnosti
nebo svého svìcení. První ze spoluslouících nebo pomáhajících se postaví
z pravé strany hlavního celebranta, druhý z levé, potom tøetí z pravé a
tak dále.
192. Proskomidii koná jen jeden ze spoluslouících a jen on se modlí
modlitbu proskomidie. Vichni spoluslouící vak mohou poloit na diskos
podle svých vlastních úmyslù své èástice (viz èl. 113).
193. Hlavní celebrant má øíci tato zvolání: Jako podobajet po velké
ektenii, Jako svjat jesi po modlitbì Trojsvatého, Jako milostiv po suhubé
ektenii, Jako da pod deravoju tvojeju po druhé modlitbì vìøících,
èedrotami po modlitbì obìtování, Pobidnuju pisò pojuèe pøed Svatý,
Izrjadno o presvjatij pøi vzpomínce na Pøesvatou Bohorodièku, I daï
nam jedinymi usty na konci anafory - kánonu, I da budut milosti po anafoøe,
I spodobi nás, Vladyko pøed otèenáem, Jako ty jesi osvjaèennije nae po
pøijímání.
Jiná zvolání øíkají spoluslouící podle poøadí. Aby se lépe zachoval
øád, poprosí hlavní celebrant sklonìním hlavy spoluslouící, aby zazpívali
zvolání a tehdy ten, kdo má øíci zvolání, vyjádøí souhlas sklonìním hlavy
smìrem k hlavnímu celebrantovi.
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194. Pøi malém vchodu spustí vichni ruce pod sputìný felon a vycházejí
severními dveømi ze svatynì pøed ikonostas, vpøedu mladí, a postaví se
pøed královské dveøe do dvou øad, jeden vedle druhého, vzadu hlavní
celebrant. Po výzvì jáhna: Premúdros, prosti! vcházejí vichni za jáhnem
královskými dveømi do svatynì a zaujmou svá obvyklá místa u svaté trapézy.
svìtlono
6
4
2
celebrant

svìtlono
5
3
1
jáhen

Rozestavení pøed královskými dveømi
na malém vchodì
195. Spoluslouící sedí na horním sedadle v tém poøádku, v jakém
stojí u prestolu, toti ti, co stojí z pravé strany hlavního celebranta, si
sedají po jeho levé stranì a ti, co stojí na levé stranì u prestolu, si sedají
po jeho pravé stranì.
6
4
2

celebrant

jáhen

5
3
1

Rozestavení u prestolu

6

Horní sedadlo
celebrant
2
1
4
3

Rozestavení na horním sedadle

5

jáhen

196. Bìhem zpívání sv. evangelia zùstanou vichni na svých místech a
dívají se smìrem k ambonu nebo k místu, na nìm se zpívá svaté evangelium.
197. Pøi Cherubínské písni pozdvihují vichni ruce, je-li to moné vhodnì
dìlat. Ale vichni se modlí Cherubínskou píseò a dìlají pøedepsané poklony.
Kdy jáhen kadí svatou trapézu, vichni trochu poodstoupí od prestolu,
aby mohl lehce projít.
198. Pøi velkém vchodu bere kadý ze ertveníku jednu z vìcí, které
se pouívají pøi Boí obìti, toti kopí, lièku a drí je na hrudi. Vichni
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vycházejí severními dveømi: nejdøíve jáhen, který zpívá zvolání: Vsich vas a
postaví se do královských dveøí ve svatyni, potom dalí spoluslouící knìí,
zaèínaje od nejmladího, a kadý z nich zpívá zvolání: Vsich vas po jednom
nebo spoleènì, pokud je takový zvyk, a postaví se jeden proti druhému
pøed královské dveøe tak jako pøi malém vchodu. Hlavní knìz volá: Svjatijaho
vselenskaho, postaví se pøímo pøed královské dveøe a obrácený na západ
volá: Vsich vas, potom vchází do svatynì, za ním jdou vichni spoluslouící
a kadý se postaví u prestolu na své místo.
199. Po ukonèení velkého vchodu, pokud není jáhen, jeden ze
spoluslouících zpívá první èást ektenie: Ispolnim a druhý druhou èást,
take kadý má èást ze ètení modlitby obìtování.
200. Kdy hlavní knìz políbí svaté dary (pøed Viruju), spoluslouící
pøistupují k prestolu v poøadí podle své hodnosti, jeden za druhým. Hlavní
knìz trochu poodstoupí od prestolu na pravou stranu a dívá se na sever a
kadý spoluslouící políbí nejdøíve dary a potom pravé i levé rameno
hlavního knìze a postaví se po jeho levici, trochu dozadu. Druhý
spoluslouící políbí nejdøíve dary, potom hlavního celebranta a potom
prvního spoluslouícího a postaví se po jeho levé stranì a vichni ostatní
dìlají toté. Hlavní knìz øíká: Christos postredi nas. Po pøijetí políbení se
odpovídá: I jes i budet. Stejnì postupují i ostatní, kteøí se vzájemnì zdraví.
Po políbení pokoje se celebrant vrátí pøed svatou trapézu na své místo.
První spoluslouící bere jeden okraj velké pøikrývky, vozduchu, a druhý
jiný okraj a ovívají jím dary. Vichni ostatní stojí na svých místech a
potichu se modlí vyznání víry.
201. Spoluslouící, kteøí pøináejí svatou obì, ukazují rukou na svatý
diskos a potom na svatý kalich stejnì jako hlavní celebrant. Zároveò
pomalu, pozornì a s úctou vyslovují slova promìnìní, té spoleènì zpívají
zvolání: Tvoja ot tvojich, ale svaté dary ehná jen hlavní celebrant. Toté
platí i o epiklezi.
Musí se upozornit pøedevím na sv. liturgii svatého Bazila, e po
pøeètení modlitby, která bezprostøednì pøedchází promìnìní, mají vichni
spoleènì s hlavním celebrantem od zaèátku do konce vyslovovat slova
promìnìní. Proto je vhodné, aby hlavní celebrant poslední slova modlitby
pøed promìnìním vyslovil hlasitìji tak, aby se pøesvìdèil, e jsou vichni
pøipravení na spoleèné vyslovení slov promìnìní.
202. První èást ektenie: Vsja svjatyja pomjanuve zpívá jeden ze
spoluslouících, pokud není jáhen, a druhou èást druhý, a to tak, aby
vichni mìli èas recitovat modlitbu: Tebi predlahajem ivot na ves.
203. Po rozlomení beránka vyzve hlavní celebrant jáhna a podá mu
èástici svatého chleba, jak je pøedepsáno. Potom se vichni modlí modlitbu:
Viruju, Hospodi a hlavní celebrant pøijímá Kristovo tìlo. Vichni
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spoluslouící podle poøadí a své hodnosti pøistupují ke svaté trapéze ze
strany ertveníku a hlavní celebrant stojí sám na protilehlé stranì. Po
pøijímání Kristova tìla jde kadý na severní stranu prestolu a umývá si
prsty v nádobce, která stojí na ertveníku, pokud je takový zvyk, a podle
pøedepsaného poøádku jdou za prvním spoluslouícím, který se postaví
na své místo u svaté trapézy. Jáhen pøijme èástici svatého chleba a po
knìích. Hlavní celebrant se vrátí do støedu pøed prestol a pøijímá
nejsvìtìjí Krev a odstoupí trochu od prestolu, potom spoluslouící
v pøedepsaném poøádku pøistupují ke svaté trapéze nyní z jiní strany a
kadý po pøijímání nejsvìtìjí Krve odchází na stranu ertveníku a postaví
se na své místo u prestolu. Nakonec pøijímá jáhen - podle pøedpisu nejsvìtìjí Krev od hlavního celebranta.
204. Kadý, kdy pøijme nejsvìtìjí Krev, utøe utìrkou okraj kalicha a
svá ústa.
205. Zaambónovou modlitbu zpívá hlavní celebrant mezi dvìma chóry.
Ihned po proputìní a zavøení královských dveøí si kadý svléká posvátná
roucha.

b) V obyèejné nebo soukromé formì
206. Nevlastní spoleèné slavení nebo jednoduchá pomoc pøi
soukromém slavení svaté liturgie neexistuje.
207. Ve, co se øeklo o spoleèném slavení ve slavnostní formì, platí i
pro spoluslouícího v obyèejné nebo soukromé formì, ale s tìmito
výjimkami:
208. V semináøích a v domech øeholní výchovy nekodí, kdy se pøi
slouení Boské liturgie i pøi spoleèném slavení na soukromé bohoslubì
úèastní i jáhen, a kdy se pøitom pouije obyèejný zpìv. Zde se vak
doporuèuje zachovat pravidla, která jsou závazná pøi soukromém
spoleèném slavení bez pomoci jáhna.
209. Kdy není èas na recitování pøípravných modliteb pøed
ikonostasem, které se modlí vichni spoluslouící spoleènì nebo kadý
zvlá, není nikdy dovoleno vynechat modlitbu: Hospodi, nisposli ruku
tvoju. Kdy vcházejí do svatynì, øíkají alm: Vnidu v dom tvoj a potom
políbí svatou trapézu, evangeliáø a - je-li takový zvyk - i pøíruèní køí a
oblékají se do posvátných rouch (viz. èl. 178).
210. Ektenie se rozdìlí mezi spoluslouící a zpívají se tak, aby ten,
kdo ektenii nezpívá, mìl èas bez spìchu pøeèíst pøíslunou modlitbu.
Kdy jsou dva spoluslouící, zpívají liturgické ektenie støídavì, nejdøíve
potichu pøeètou pøíslunou modlitbu kadé ektenie. Ale modlitba velké
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ektenie a modlitba podìkování po svatém pøijímání se recituje polohlasnì
bìhem ektenie nebo pøed zvoláním. Je tøeba jetì poznamenat, e první
èást ektenie po ve1kém vchodu a ektenie po anafoøe recituje druhý knìz,
který se potom polohlasnì modlí modlitbu, ale druhou èást se zvoláním
se modlí druhý knìz.
Kdy jsou tøi spoluslouící, zpívá první velkou ektenii a druhý první
malou ektenii, tøetí druhou malou ektenii, první zas ektenii po evangeliu,
druhý ektenii katechumenù - ohláených, tøetí první malou ektenii vìøících
a první druhou. Druhý knìz první èást ektenie po vchodu a po anafoøe a
tøetí knìz druhou èást tìchto ektenií a nakonec první knìz ektenii
podìkování po pøijímání.
Tento zpùsob dìlení rùzných ektenií mezi jednotlivé spoluslouící se
nepøedpisuje absolutnì bezpodmíneènì, ale poukazuje se na nìj jen kvùli
vìtí výhodì.
211. Není nevyhnutelné, aby vichni spoluslouící vycházeli na malý
vchod. Kdy to dìlají, tehdy ten, kdo je mezi nimi první, nese sv.
evangelium, on sám se modlí modlitbu vchodu a udìluje poehnání. Ale
vdy se vyaduje, aby ti, kdo stojí pøed svatou trapézou nebo po jejím
pravém boku, obeli pøed východem ze svatynì oltáø a opravdu vyli pøed
královské dveøe.
212. Poehnání horního sedadla se vynechává a vichni mají zùstat
bìhem ètení Apotola u prestolu.
213. Na velký vchod nemusí vycházet vichni. Kdy dìlá velký vchod
jen první knìz, bere si velkou pøikrývku - vozduch - na levé rameno a
sám volá: Svjatijaho, vselenskaho. Kdy vycházejí vichni, nemusí kadý
z nich brát vìc, která slouí na svatou obì, jen druhý spoluslouící bere
svatý diskos a drí ho na hlavì a první bere svatý kalich. Druhý volá:
Vsich vas a první: Svjatijaho, vselenskaho. Ostatní neøíkají nic.
214. Hlavní celebrant líbá jen sám svaté dary a vynechá políbení pokoje
se spoluslouícími. On sám drí vozduch nad svatými dary a pøitom spolu
se vemi recituje Vyznání víry.
215. Ve ostatní, co má øíkat nebo dìlat jáhen, øíká a dìlá spoluslouící
podle toho, co bylo øeèeno pøi liturgii bez pomoci jáhna (por. èl. 164-174).
Kdo koná proskomidii, ten pak èistí i posvátné nádoby po pøijímání.
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VI. Øád liturgie pøedem posvìcených darù
216. Bìhem svaté a velké ètyøicátnice se na proskomidii Boské liturgie
v nedìli nebo v poslední den pøed liturgií pøedem posvìcených darù
pøipraví kromì beránka, který se má toho dne posvìtit, i jiné beránky na
ty liturgie pøedem posvìcených darù, které se mají konat v následujících
dnech. Po vykrojení, zaøezání a probodnutí prvního beránka knìz vykoná
tyté obøady i nad jinými beránky a pøi kadém z nich øíká: Vo
vospominanie, Jako ovèa, retsja, jako i Jedin ot vojin a klade je na
diskos jednoho vedle druhého nebo jednoho na druhého. Potom vlévá do
kalicha víno a vodu a modlí se pøedepsané modlitby a - jestlie se to
vyaduje - zakonèí proskomidii.
217. Kdy se má pøi vzývání svatého Ducha poehnat beránek, øíká
knìz: I sotvori ubo chlib sej v jednotném èísle a ne v mnoném, protoe
Kristus je jen jeden.
218. Pøi pozdvihování pozdvihuje zároveò vechny promìnìné beránky,
pøed pøijímáním vak láme jen prvního beránka, vkládá èástici do kalicha
a vlévá teplotu tehdy, je-li to pøedepsáno. Nato bere dalí svaté beránky a
klade je do darochranitelnice a do bohostánku - kivotu.
219. Potom se knìz modlí modlitby, jak je pøedepsáno, pøijímá
nejsvìtìjí svátost a zakonèí nejsvìtìjí obì podle pøedpisu.

l. S jedním jáhnem
220. Pøi ètení hodinek se knìz v epitrachilu postaví pøed královské
dveøe a zaèíná: Blahosloven Boh ná. Ètec: Amiò, Carju nebesnyj a dalí.
Po Otèe na volá knìz zvolání a vstoupí do svatynì jiními dveømi. A ète
se èas tøetí, estý a devátý, té i obednice.
221. Ke konci obednice se knìz i jáhen oblékají obvyklým zpùsobem
do posvátných rouch, ale pøi jednotlivých èástech roucha neøíkají nic víc
ne Hospodu pomolimsja.
222. Kdy ètec zakonèí obednici, modlí se Trojsvaté, Otèe ná,
Hospodi, pomiluj dvanáctkrát a modlitbu Vsesvjataja Trojce, otevøou se
královské dveøe. Knìz: Premúdros. Chór: Èestnijuju cheruvim. Knìz:
Slava tebi, Christe Boe. Chór: Slava, I nyní. Hospodi, pomiluj tøikrát,
Blahoslovi a knìz koná proputìní se vzpomínkou na svatého chrámu a
svatého dne. Potom se královské dveøe znovu zavírají.
223. Knìz dìlá v prùvodu jáhna tøi malé poklony pøed svatou trapézou
a øíká jen: Boe, milostiv budi mni hrinomu. Políbí, jak jsme ji uvedli,
evangeliáø, prestol i pøíruèní køí. Potom jáhen pøijme od knìze dovolení
a vychází severními dveømi. Postaví se na obvyklé místo, dìlá tøi malé
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poklony a po chvíli volá: Blahoslovi, vladyko. Knìz, který stojí pøed svatou
trapézou, nad ní dìlá evangeliáøem znak køíe a zvýeným hlasem volá:
Blahosloveno carstvo Otca. Chór: Amiò. A ètec ihned: Prijdite,
poklonimsja tøikrát a ète úvodní alm.
224. Jáhen se vrátí do svatynì jiními dveømi, knìz se postaví pøed
královské dveøe a ète veèerní modlitby (svitilné), zaèíná ètvrtou a konèí
osmou, protoe první tøi ète bìhem zpìvu antifon.
225. Ke konci úvodního almu se knìz vrací jiními dveømi do svatynì,
jáhen vychází severními dveømi, postaví se na obvyklé místo a zpívá velkou
ektenii. Po zvolání dìlá malou poklonu a vrátí se jiními dveømi do svatynì.
Ètec zaèíná 18. kafizmu altáøe, na Aliluja se dìlají malé poklony. Kdy
se pøi dalích antifonách øíká Slava, vychází jáhen severními dveømi ze
svatynì a na urèeném místì zpívá malou ektenii, knìz se vak potichu
modlí první, druhou a tøetí modlitbu veèernì. Po ukonèení malé ektenie
se jáhen jiními dveømi vrací do svatynì a knìz zpívá zvolání, jak je to
pøedepsáno.
226. Na zaèátku zpìvu verù (stichù), pokud se pøedem posvìcený
beránek uchovává v bohostánku (kivotì, artoforu) na prestole, se jeho
pøenesení na proskomidijní stùl dìlá takto: Jáhen pøináí na prestol svatý
diskos, hvìzdu a malou pøikrývku. Knìz políbí evangeliáø a odkládá ho
na pravou stranu prestolu. Nato na rozestøený iliton poloí z levé strany
diskos, otevøe bohostánek a dìlá malou poklonu. Potom bere nádobu
s pøikrývkou, v ní se uchovává beránek, poloí ji doprostøed ilitonu, vybere
z ní pøedem posvìcený a promìnìný chléb, poloí ho, jako i èástice,
potøebné k pøijímání vìøících, s nejvìtí úctou na posvátný diskos.
Darochranitelnici uloí zpìt do bohostánku, bohostánek zavøe, potom
postaví svatý diskos doprostøed ilitonu, kadí hvìzdu a malou pøikrývku a
pokrývá jí diskos. Vezme kadidelnici, kadí jí dokola svatou trapézu, pøed
ním jde jáhen s hoøící svící. Po návratu pøed svatou trapézu a po odevzdání
kadidelnice jáhnovi dìlá hlubokou poklonu a po zem, pøeehná se znakem
svatého køíe a potom bere do obou rukou pøikrytý svatý diskos, drí ho
na hlavì, pøechází pravou stranou svaté trapézy k proskomidijnímu stolu
(ertveníku), pøed ním jde jáhen s hoøící svící a kadidelnicí.
227. Na ertveníku postaví knìz diskos na rozprostøený iliton, potom
vlévá do kalicha víno a vodu podle zvyku, ale nic pøi tom neøíká. Po
okadìní pøikrývky z kalicha nad kadidelnicí pøikryje kalich. Potom velkou
pøikrývkou, kterou té okadí nad kadidelnicí, zakryje spoleènì diskos i
kalich a neøíká pøi tom nic, s výjimkou slov: Molitvami svjatych otec
naich, Hospodi Isuse Christe, Boe ná, pomiluj nás. Kdy knìz i jáhen
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udìlají hlubokou poklonu a po zem, vracejí se ke svaté trapéze a tam na
sloený iliton poloí knìz knihu svatého evangelia.
228. Kdy se pøedem posvìcený beránek uchovává v kivotu, který stojí
na ertveníku, tehdy na zaèátku ètení verù (stichù) jdou knìz s jáhnem
k proskomidijnímu stolu. Oba pøed ním dìlají malou poklonu, knìz otevøe
kivot, dìlá znovu malou poklonu, trojitým mávnutím okadí pøedem
posvìcené svaté dary, potom bere pøedem posvìcený chléb
z darochranitelnice a s nejvìtí zboností ho klade na diskos, do kalicha
nalévá - jako obvykle - víno a vodu, ale nic neøíká. Bere kadidelnici, kadí
hvìzdu a pøikrývky, pøikryje diskos i kalich pøikrývkami a oboje spoleènou
velkou pøikrývkou, vozduchem, a neøíká pøitom nic, s výjimkou: Molitvami
svjatych otec, dìlá hlubokou poklonu a po zem a vrátí se k prestolu.
229. Kdy knìz uzná za vhodné, vykoná obøad poloení beránka na
diskos bìhem ètení první antifony, kadí bìhem ètení druhé antifony a
bìhem ètení tøetí antifony pøenáí pøedem posvìcené dary.
230. Kdy se pøedvídá vìtí poèet vìøících na svaté pøijímání a samotný
pøedem posvìcený chléb nevystaèí, tehdy knìz poloí potøebné mnoství
promìnìných èástic na diskos a na nì poloí beránka.
231. Chór po ukonèení stichosloví zaèíná zpívat alm: Hospodi,
vozzvach a jáhen kadí podle pøedpisu (viz. èl. 33), pøi èem pøedem
posvìcené dary tøikrát tøemi mávnutími.
232. Kdy se zpívá: Slava, I nyni, otvírají se královské dveøe a koná se
vchod obvyklým zpùsobem. Jestlie má být vchod s evangeliem jáhen
kadí a vchod s evangeliáøem i koná.
233. Kdy jáhen tlumeným hlasem øíká: Hospodu pomolimsja, knìz
se potichu modlí modlitbu vchodu s jejím zvoláním a po ukonèení stichir
jáhen volá: Premúdros, prosti! Chór: Svite tichij. Vcházejí do svatynì.
Potom jáhen, obrácený ke královským dveøím: Voòmim! Knìz, obrácený
k lidu, ehná: Mir vsim! Chór zpívá prokimen první parémie. Jáhen:
Premúdros! Ètec se postaví do støedu mezi dva chóry a obrácen na východ
ète: Bytia ètenie. Jáhen: Voòmim! Ètec ète první parémii. Potom chór
zpívá druhý prokimen.
234. Ihned, po druhém prokimenu volá jáhen, obraceje se ke knìzi:
Povelite! A knìz bere do obou rukou hoøící svíci a zároveò kadidelnici,
postaví se pøed svatou trapézu, dívá se na východ, dìlá znak svatého køíe
a volá: Premúdros, prosti! Potom se obrací na západ smìrem k lidu, znovu
dìlá znamení køíe a zvýeným hlasem øíká: Svit Christov prosvièajet
vsich. Na tato slova vichni, kdo se nacházejí ve svatyni i v chrámu, dìlají
tøi velké poklony. Knìz se znovu obrací k východu a odevzdá svíci a
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kadidelnici pøisluhujícímu. Ètec: Pritèej ètenije. Jáhen: Voòmim! Zavírají se
královské dveøe a ète se druhá parémie.
235. Po ukonèení druhé parémie øíká knìz èteci: Mir ti. A jáhen:
Premúdros voòmim! Potom jáhen vezme hoøící svíci a pøistupuje ke knìzi.
Ètec, který stojí uprostøed mezi obìma chóry, ale radìji knìz, který stojí
ve svatyni pøed svatou trapézou a kadí, zpívá: Da ispravitsja molitva moja.
Po odzpívání vere ho jetì jednou zpívá chór. Potom se znovu ètec nebo
knìz, doprovázený jáhnem, který jde pøed ním, zastaví na jiní stranì sv.
trapézy a tam kadí, zpívá první ver 140. almu: Hospodi, vozvach k tebi
a chór opakuje: Da ispravitsja. A znovu ètec nebo knìz v prùvodu jáhna
pøijde k východní stranì svaté trapézy a tam kadí, zpívá druhý ver almu:
Poloí, Hospodi, chranenije. A chór znovu zpívá: Da ispravitsja. Potom
ètec nebo knìz, který v prùvodu jáhna pøijde k severní stranì prestolu a
tam kadí, zpívá tøetí ver almu: Ne ukloni serca mojeho. A chór zpívá:
Da ispravitsja. A jetì jednou ètec nebo knìz, který se v doprovodu jáhna
postaví pøed prestol a tam kadí, zpívá: Da ispravitsja molitva moja jako
kadilo pøed toboju a chór zakonèuje: Vozdvijanije ruku mojeju, ertva
veèeròaja.
236. Musí se poznamenat, e pokud ètec nebo knìz zpívá Da ispravitsja
nebo jiný ver, knìz kadí sv. trapézu trojitým mávnutím na zaèátku a na
konci kadého vere, který se zpívá, a mezitím se chór a vìøící modlí na
kolenou. Kdy chór zpívá, knìz odevzdá kadidelnici pøisluhujícímu a on
i vichni, kdo jsou ve svatyni, se takté modlí na kolenou. Po ukonèení
dìlají vichni tøikrát poklonu.
237. Kdy na tyto postní dny pøipadne svátek nìjakého svatého nebo
chrámový svátek, tehdy po otevøení královských dveøí volá jáhen: Voòmim
a ètec ète prokimen ke ètení z Apotola. Potom se ète Apotol a sv.
evangelium podle pøedpisu.
238. Zavírají se královské dveøe a jáhen pøijme povìøení od knìze,
vychází severními dveømi, postaví se na pøedepsané místo a zpívá ektenii:
Rcem vsi a vechno ostatní se koná podle pøedpisu a po zvolání modlitby
za katechumeny, po èem knìz odloí evangeliáø a rozprostøe na prestole
iliton.
239. Od støedy ètvrtého týdne Velkého postu, která je støedem
ètyøicátnice, po vozhlasu Da i tiji s nami jáhen propoutí katechumeny a
vyzve k modlitbì ty, kteøí se pøipravují na sv. køest: Jelici ohlaennyji,
izydite. Ohlaennyji, izydite. Jelici ko prosvièeniju, pristupite. A toto se
zpívá pøi vech slubách pøedem posvìcených darù, i kdy by pøipadly na
sváteèní den, s výjimkou sobot a nedìlí. Potom následují modlitby vìøících,
jak je to pøedepsané.
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240. Po zvolání: Po daru Christa tvojeho chór: Amiò a zpívá se píseò
Nyni sily nebesnyja. Jáhen se vrátí severními dveømi do svatynì, otevøe
královské dveøe, vezme kadidelnici a kadí prestol trojitým mávnutím jen
zepøedu, potom proskomidijní stùl a knìze. Nato se postaví pøed prestol
po severní stranì knìze a drí kadidelnici prsteníkem levé ruky. Pak knìz
i jáhen s pozdvihnutýma rukama spoleènì øíkají: Nyni sily nebesnyja tøikrát
a pokadé dìlají malou poklonu.
241. Potom jdou pøímo k proskomidijnímu stolu, tam knìz vezme
kadidelnici, trojitým mávnutím okadí pøedem posvìcené dary, neøíká
pøitom nic, nato vezme velkou pøikrývku (vozduch) a klade ji na levé
rameno jáhna, potom do pravé ruky vezme svatý diskos, pøikrytý
pøikrývkou, a drí ho na hlavì, kalich s vínem pak drí v levé ruce na
prsou.
242. Kdyby vak diskos nemìl podstavec, knìz ho postaví na pøikrytý
kalich, který drí v levé ruce, a pravou rukou pøidruje pøikrývku nad
diskosem a kalich pozdvihuje jako diskos k èelu.
243. Ze svatynì vycházejí severními dveømi, vpøedu jde jáhen, který
kadí svaté dary, a to neustále. Bìhem chùze nic neøíká. Kdy vstoupí
královskými dveømi do svatynì, knìz postaví svatý diskos na prestol na
levou a svatý kalich na pravou stranu, z diskosu i kalicha snímá malé
pøikrývky a klade je na svatý prestol. Velkou pøikrývkou, vozduchem,
kterou vezme z jáhnova ramena a okadí ji nad kadidelnicí, pøikryje svaté
dary, ale neøíká nic, jen tøikrát kadí svaté dary. Po ukonèení písnì: Nyni
sily nebesnyja dìlají vichni tøi velké poklony, potom se zavírají královské
dveøe a zatahuje se závìs.
244. Jáhen se pokloní knìzi, vyjde severními dveømi, postaví se na
obvyklé místo a zpívá: Ispolnim, Zastupi, spasi, pomiluj. Knìz volá: I
spodobi nás, Vladyko a lid zpívá: Otèe na, jáhen si pøeváe orár køíem
jako pøi liturgii sv. Jana Zlatoústého.
245. Podle pøedpisu následuje sklonìní hlav a po modlitbì: Voòmi,
Hospodi Isuse Christe dìlají knìz i jáhen tøi malé poklony, pøi èem knìz
neodkrývá svaté dary, ale vloí ruku pod vozduch, zbonì a s bázní se
dotkne ivotodárného chleba a na výzvu jáhna: Voòmim! volá:
Predeosvjaèenaja svjataja svjatym! Potom knìz skládá vozduch, sloí
ho, odkládá ho mimo, takté hvìzdu, jáhen vchází jiními dveømi do
svatynì a postaví se po pravé stranì knìze, dìlá malou poklonu a øíká:
Razdrobi, vladyko, svjatyj chlib. A knìz ho láme na ètyøi èásti a rozestavuje
na diskosu tak, jako na liturgii sv. Jana Zlatoústého, èástici s nápisem IC
poutí do sv. kalicha a neøíká pøitom nic. Jáhen vlévá do kalicha trochu
teploty podle obyèeje, nic neøíká a postaví se trochu dále. Chór zpívá
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prièasten: Vkusite i vidite, jako i druhý prièasten, pokud se èetl Apotol a
sv. evangelium nìjakého svatého nebo chrámového svátku.
246. Knìz i jáhen pøijímají pøesvatý chléb bìným zpùsobem. Potom
si knìz utírá prsty hubkou, pokud ji má, políbí hubku a odloí ji na její
místo. Jáhen utírá svatý kalich, neøíká nic, dìlá tøi malé poklony, a kdy
pøisluhující stáhne závìs na ikonostasu, jáhen otvírá královské dveøe.
Pøijme od knìze kalich, pøistoupí ke královským dveøím pozdvihne svatý
kalich, ukazuje ho lidu a volá: Pristupite! Chór: Blahoslovlju Hospoda
na vsjakoje vremja, Aliluja. Pøijímání vìøících se koná tak jako na liturgii
sv. Jana Zlatoústého, a kdy knìz podává sv. chléb, øíká slova vlastní této
liturgii: Èestnaho i presvjataho. Pøenáení sv. diskosu se koná tak jako
na liturgii sv. Jana Zlatoústého. Knìz dìlá malou poklonu, bere sv. kalich,
obrácený ke královským dveøím se dívá na lid a potichu øíká: Blahosloven
Boh, prosvièajaj i osvjaèaj nas a potom zpívá: Vsehda, nyni i prisno.
247. Ve ostatní se dìlá jako na sv. liturgii sv. Jana Zlatoústého, musí
se vak pøipomenout toto:
a) Pøi proputìní se na této liturgii nevzpomíná ádný pùvodce.
b) Ve tøech prvních dnech Velkého týdne se musí brát proputìní
z veèernì Kvìtné nedìle: Priedyj na stras volnuju spasenija
naeho radi, Chistos, istinnyj Boh na.
Po ukonèení liturgie pøedem posvìcených darù knìz i jáhen odkládají
roucha a neøíkají nic.

2. Se dvìma jáhny
248. Po ukonèení hodinek a po proputìní na konci izobrazitelných
almù se zavírají královské dveøe, knìz i jáhen dìlají pøed prestolem tøi
malé poklony a potom øíkají: Boe, milostiv budi mni hrinomu, políbí
evangeliáø, okraj prestolu i pøíruèní køí podle obyèeje. Potom první jáhen
vzdá èest knìzi, vyjde severními dveømi, postaví se na své místo pøed
královskými dveømi, dìlá tøi malé poklony, neøíká vak nic. Potom zvolá:
Blahoslovi, vladyko. Knìz: Blahosloveno carstvo Otca. Chór: Amiò a
ètec ète úvodní alm. Knìz vyjde severními dveømi, ète modlitby veèernì
od ètvrté po osmou. Na konci úvodního almu vyjde první jáhen severními
dveømi a zpívá velkou ektenii. Po zvolání: Jako podobajet se jáhen vrací
do svatynì.
249. První jáhen pøisluhuje knìzi pøi kladení pøedem promìnìného
beránka na diskos a pøi jeho pøenáení na ertveník. Druhý jáhen vyjde
severními dveømi a zpívá první malou ektenii, první jáhen zpívá zas druhou
a nakonec druhý jáhen tøetí malou ektenii.
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250. Kadìní bìhem zpívání almu: Hospodi, vozzvach a vchod se konají
jako na veèerni s pomocí dvou jáhnù (por. èl. 39). Po návratu do svatynì
volá první jáhen z královských dveøí: Voòmim! Knìz, obrácený k lidu: Mir
vsim. Druhý jáhen: Premúdros voòmim! Chór zpívá prokimen první parémie.
První jáhen: Premrúdros: Ètec: Bytia ètenije. Druhý jáhen: Voòmim! Ètec
ète první parémii a potom chór zpívá druhý prokimen.
251. Po druhém prokimenu se první jáhen obrací ke knìzi a volá:
Povelite! Knìz bere svíci a kadidelnici a dìlá znak sv. køíe, jak jsme to
ji uvedli. Ètec: Pritèej ètenije. Druhý jáhen: Voòmim!
252. Po druhém ètení ze Starého zákona jdou oba jáhni pøed knìzem,
zatímco knìz kadí sv. trapézu a zpívá: Da ispravitsja molitva moja s veri
140. almu.
253. V pøípadì svátku nìjakého svìtce nebo chrámu volá druhý jáhen:
Voòmim! Po prokimenu k apotolu první jáhen: Premúdros: Kdy ètec
pøeète oznaèení z Apotola, druhý jáhen volá: Voòmim! Po ukonèení ètení
z Apotola knìz volá: Mir ti. První jáhen: Premúdros, voòmim! a zpívá
se: Alilúja. Kadìní pøed ètením ze sv. evangelia se koná jako pøi liturgii
sv. Jana Zlatoústého s asistencí dvou jáhnù (viz. èl. 155), potom první
jáhen: Blahoslovi, vladyko, blahovistitelja Knìz: Boh molitvami a odevzdá
jáhnovi evangeliáø. Druhý jáhen: Premúdros, prosti, uslyim svjataho
jevanhelija. Knìz: Mir vsim. První jáhen se postaví na ambon nebo pøed
královské dveøe: Ot (jméno) svjataho jevanhelija ètenije. Druhý jáhen:
Voòmim! A vechno ostatní podle pøedpisu.
254. Po pøeètení sv. evangelia vycházejí jáhni svými dveømi a stojí na
pøedepsaných místech, první jáhen zaèíná: Rcem vsi, potom druhý jáhen:
Pomolitesja, ohlaennyji. První jáhen: Jelici ohlaennyji, izydite. Druhý
jáhen: Ohlaennyji, izydite. A znovu první jáhen: Jelici ohlaennyji,
izydite. Da nikto ot ohlaennych, jelici virniji.
Od støedy ètvrtého týdne postu zpívají takto: První jáhen: Jelici
ohlaennyji, izydite, druhý jáhen: Ohlaennyji, izydite. A znovu první
jáhen: Jelici ko prosvièeniju, pristupite. Pomolitesja, ie ko prosvièeniju.
Chór: Hospodi, pomiluj. A první jáhen: Virnyji, o ie ko svjatomu
prosvièeniju hotovjaèichsja bratijach. Knìz zvolá: Jako ty jesi
prosvièenije nae. První jáhen: Jelici ko prosvièeniju izydite. Druhý
jáhen: Ie ko prosvièeniju izydite. A znovu první jáhen: Jelici ohlaennyji,
izydite. Da nikto ot ohlaenych, jelici virniji.
255. Kdy se zpívá píseò Nyni sily nebesnija, otvírají se královské
dveøe a jáhni berou kadidelnice a kadí trojitým mávnutím svatou trapézu
jen zepøedu, potom proskomidijní stùl a knìze. Nato se postaví po pravé
a po levé stranì knìze a drí kadidelnice na prsteníku levé ruky a spolu
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s knìzem se tøikrát modlí píseò: Nyni sily nebesnyja. Nakonec odcházejí
pøímo k proskomidijnímu stolu, tam knìz kadí pøedem posvìcené dary,
vezme vozduch, poloí ho na levé rameno prvního jáhna a vichni
vycházejí obvyklým zpùsobem: vpøedu jdou oba jáhni a kadí sv. dary, a to
neustále.
256. Kdy knìz postaví diskos a kalich na prestol, jáhni vycházejí
svými dveømi, postaví se na obvyklé místo a první jáhen øíká: Ispolnim.
Na Otèe ná se jáhni pøepáí orárem køíem. Druhý jáhen volá: Hlavy
naa Hospodevi priklonim. Po tøech malých poklonách volá první jáhen:
Voòmim! A kdy knìz volá: Predeosvjaèennaja svjataja svjatym, oba se
vracejí svými dveømi do svatynì.
První jáhen øíká: Razdrobi, vladyko, svjatyj chlib. Jáhni pøijímají sv.
chléb jako obvykle. Po pøijímání knìze a jáhnù první jáhen utøe svatý
diskos nad kalichem a volá: Pristupite!
Ostatní se koná jako pøi sv. liturgii sv. Jana Zlatoústého.

3. Bez jáhna
257. Kdy se liturgie koná bez pomoci jáhna, knìz zpívá vechno to,
co náleí jáhnovi, jak jsme ji uvedli v øádu veèernì a Boské liturgie sv.
Jana Zlatoústého.
258. Kdy knìz kadí svatou trapézu a pøenáí sv. dary na proskomidijní
stùl, jde pøed ním posluhující s hoøící svící. Malé ektenie a zvolání zpívá
knìz, stoje podle monosti pøed svatou trapézou.
259. Kdy se zpívá: Da ispravitsja molitva moja, posluhující jde
s hoøící svící pøed knìzem.
260. Pøi velkém vchodu asistující, pokud jsou, obráceni k severním
dveøím a støídavì rozmístìni, doprovázejí pøedem posvìceného beránka,
a kdy pøijdou pøed královské dveøe, rozestaví se spoleènì na obì strany a
potom se vracejí na svá místa.

4. Se spoleèným slouením knìí
261. O spoleèném slouení liturgie pøedem posvìcených darù platí
stejná pravidla jako o veèerni a sv. liturgii sv. Jana Zlatoústého.
Musí se vak mít na zøeteli toto:
Na konci izobrazitelných almù se spoluslouící oblékají do posvátných
rouch a øíkají pokadé jen: Hospodu pomolimsja. Hlavní knìz zpívá
zvolání: Jako podobajet, Jako milostiv, Po daru Christa tvojeho. Jako ty
jesi osvjaèennije nae. Jiná zvolání zpívají spoluslouící podle urèeného
poøadí.
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Bìhem: Da ispravitsja molitva moja spoluslouící zùstávají na svých
místech, jen trochu odstoupí od svaté trapézy, kudy musí procházet hlavní
celebrant. Spolu s ním klekají a vstávají. Na velkém vchodì spoluslouící
nenesou nic, avak první spoluslouící mùe nést pøed hlavním
celebrantem kalich.
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