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Dne 24. (25.) èervna

V pøedveèer na velké veèerní
Bla�ený mu�…

Stichiry na »Hospodine, k tobì volám« (1. hlas)

Skvostný vzore postníkù, odchovanèe pustiny, svíc-
ne èeský, všichni vìrní tì vychvalují písnìmi du-

chovními: „Raduj se velká slávo, která ses u nás zjevi-
la, otèe nejblahoslavenìjší.“ Dvì cesty se otevírají
ka�dému èlovìku a ty sis dobøe zvolil tak, aby ses
Bohu zalíbil. Opovrhl jsi tím, co hyne a pomíjí, pøebý-
vaje myslí s Kristem Bohem, k nìmu� jsi horlivì
pøilnul celou duší svou, blahoslavený Ivane. (Dvakrát,

není-li nedìle)

Na sklonku tvého �ivota zjevil tì Bùh pro náš u�itek
kní�eti Boøivojovi, aby nám nezùstala utajena památ-
ka tvá a mohli jsme tì prosit o pøímluvy pøed Vlád-
cem všech. Za námahu svou obdr�el jsi toti� nebeskou
radost a krásu ráje jako skvostnou odmìnu; zde na
zemi ostatky tvé vydávají blahoda� a roní myro,
a svìtlo tvého bohumilého �ivota zapaluje oheò
zbo�nosti v srdcích pravoslavných Èechù.

Køí�em jsi vyhnal démony, jak tì svatý Jan, Pøed-
chùdce Pánì nauèil; poté jsi vítìzstvím Kristovým
osvítil pustinu, kdy� jsi nad krajinou vztyèil køí�,
a krásný tvùj boj duchovní se stal po�ehnáním pro
zemi naši. Poznal jsi pøedem, �e nadchází èas konce
pozemského �ití tvého, kdy� zabil kní�e na lovu laò,



její� mléko ti Bùh dával na vý�ivu tìla. Nepo�ádav od
Boøivoje nic ne� návštìvu knìze a pøijav svaté Tajiny,
spìchal jsi do horního Jerusalema, kam tì vezl vùz
ctnostného �ivota tvého. Tam pros za osvícení zemì
èeské a pomoc tìm, kteøí zde vìrnì ctí tvou památku.

Další stichiry

Co oko nevidìlo, o èem ucho neslyšelo, co èlovìku
ani na mysl nepøijde, to pøipravil Bùh tìm, kdo Ho
milují. Po takové bla�enosti jsi zatou�il, poustevníku
Ivane. Srdce tvé vzplanulo láskou k Bohu a v tomto
ohni shoøely tìlesné chtíèe a svìtské smýšlení. Du-
chem Svatým inspirován, zošklivil sis zmatek svìta
a utekl ses k Jedinému Bohu, jeho� blahodatí ses ne-
ustále sytil. Pros ho bez pøestání, aby spasil duše
naše. (Dvakrát, není-li nedìle)

Ozdobil ses královskou korunou poznání Boha,
kdy� jsi jeho pøikázáními osvítil duši. Zøekl ses dùsto-
jenství syna pozemského krále a chtìl být u� jedinì
synem Bo�ím, pøítelem Krista a zdìdit království ne-
beské. Pohrdnuv pomíjivým leskem urozencù a vše
pozemské opustiv, pøijal jsi jeskyni v pustinì za pøí-
bytek svùj. Ctihodný Ivane, zaslíbení blahoslavenství
Kristových jsi dosáhl, a máš tedy smìlost pøimlouvat
se u nìho, aby spasil duše naše.

Zamiloval ses do Vládce Krista a po nìm jediném jsi
tou�il, proto ses zøekl svìtské nádhery i bohatství,
a utekl do pustiny. Odvrátil ses od rozkoší paláce i od
vybraných pokrmù, a Pán tì pøivedl na krásné mís-
to, kde ti daroval vše potøebné – jeskyni, mléko lanì
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a vydatný pramen dobré vody. Místo mìkkého šatu
jsi tìlo ozdobil èistotou a pùstem. Zlaté klenoty jsi
vymìnil za srdce pozlacené Duchem Svatým. Místo
svìtskému hluku naslouchal jsi tichu, v nìm� hovoøí
Bùh. Umlkl neklid v duši tvé modlitbou dýchající,
èím� pøipojil ses k rodu svatých Bo�ích. Proto�e jsi
�ivotem v èistotì a mlèení navìky získal Krista,
upros ho, blahoslavený Ivane, aby spasil duše naše.

Sláva…

Sv. Jan, pøedchùdce a køtitel Pánì, praotec mniš-
stva, ukázal zpùsob asketického �ivota všem du-
chovním bojovníkùm, kteøí se vypravují k zápasu

o Království Bo�í. Takoví se pøemáhají a úsilí vyna-
kládají, aby urputným bojem uchvátili vytou�ené dì-
dictví Království nebeského. Ctihodný Ivane, jako an-
dìl v tìle a svíce záøící v pustinì, veden sv. Janem,
pøíkladem �ivota svého, pøivádíš nás k poznání Be-
ránka Bo�ího, jen� snímá høích svìta. Pros ho, aby-
chom byli spaseni.

I nyní…

Bohorodièen dle typikonu (viz str. 14) a vchod s kadidlem

Svìtlo tiché… Prokimen dne

Paremije

�almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Spravedliví �ijí navìky, v Hospodinu je odmìna jejich
a péèe o nì u Nejvyššího. Proto pøijmou království

nádhery a z ruky Hospodinovy korunu krásy; proto ochrá-
ní je pravicí svou a ramenem svým zaštítí je. Vezme plnou
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zbroj svého rozhorlení a ozbrojí tvorstvo k odvetì proti ne-
pøátelùm. Oblékne se ve spravedlnost jako pancíøem
a jako pøilbici nasadí si soud, jen� nehledí na osobnosti.
Pøijme nepøemo�itelný štít – svatost a dùstojnost. Naostøí
pak náhlý hnìv do kopí a pøírodní svìt spolu s Ním bude
bojovat proti nerozumným lidem. Pùjdou pøímo šípy bles-
kù a jako z dobøe ohnutého luku poletí z oblakù na cíle své.
Krupobití bude jako palba kamenù, plná hnìvu, a padnou
pod tím mìsta. Vzedme se nevolí proti nim moøská voda;
proudy je pak zatopí prudce. Proti nim povstane duch moc-
ný jako silný vítr a rozfouká je jako smrš�. Nepravost zpus-
toší celou zemi. Zloèinnost vyvrátí trùny mocných. Slyšte
tedy, králové, a pochopte to! Pouète se, soudcové konèin
zemì! Slyšte, kdo ovládáte davy a pyšníte se nad plemeny
národù! Nebo� vláda je vám dána od Hospodina a vaše moc
od Nejvyššího! [6,16—7,3 /5,15—6,3; pravoslavné znìní z Mineje]

�almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Duše spravedlivých jsou v ruce Bo�í a trápení se jich
nedotkne. Oèím nerozumných se zdá, �e umøeli, a je-

jich odchod se pokládá za trest; kdy� se odebrali od nás,
pova�uje se to za jejich zánik; leè oni jsou v pokoji. Nebo�
i kdy� pøijmou pøed lidskýma oèima utrpení, jejich nadìje
je naplnìna nesmrtelností. I kdy� byli ponìkud ztrestáni,
dojdou velikého dobrodiní, nebo� Bùh je vyzkoušel a shle-
dal, �e jsou jej hodni. Zkouší je jako zlato ve výhni a pøijme
je jako plody obìtované. Zasvítí ve chvíli, kdy jsou po�ati,
jako kdy� rychle vzplane obìtovaný snopek obilný. Budou
soudit národy a vládnout nad lidmi, a Hospodin v nich
bude kralovat na vìky. Ti, kdo v nìho doufají, poznají prav-
du, a pøetrvají ti, kdo� jsou v lásce jemu vìrní. Nebo� bla-
hoda� a milost jest v jeho svatých a navštívení v jeho
vyvolených. [3,1—10; dle pravoslavného znìní v Mineji]
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�almista: Ètení z knihy Moudrosti Šalomounovy.

Spravedlivý i kdyby pøedèasnì umíral, zùstává v poko-
ji, nebo� dùstojnost stáøí netkví v dlouhovìkosti a ne-

mìøí se poètem let. Moudrost èlovìka – to jsou pravé úcty-
hodné šediny; �ivot neposkvrnìný – to je pravá zralost stá-
øí. Kdo se stal pøíjemným Bohu, je jím oblíben. A proto�e
�il uprostøed høíšníkù, byl pøemístìn. Byl vytr�en odtud,
aby špatnosti nezmìnily jeho uva�ování, a lsti, aby neokla-
maly jeho duši. Vábení špatností toti� zatemòuje dobro
a �ádostivé pøedstavy zkazí mysl neponièenou zlem. Kdo
se rychle stane dokonalým, naplnil dlouhá léta, aè zemøel
brzy. V�dy� pøíjemnou se stala jeho duše Hospodinu, a pro-
to pospíchal z prostøedí lsti (a zla). Kdy� to lidé vidìli, ne-
pochopili to, dokonce jim ani na mysl nepøišlo, �e blahoda�
a milost je se svatými jeho a peèuje o vyvolené své.
[Moudrost 4,7—15; dle pravoslavného znìní v Mineji]

Na litiji

V mládí jsi odešel z otcovského domu, opustil jsi
královský dvùr, aby ses oddal Bohu a získal krá-

lovství nebeské. Vymìnil jsi tìlesné pohodlí a slasti za
duchovní radost a útìchu Kristovu; svìtskou slávu
a lesk panstva za tiché svìtlo blahodati Ducha Svaté-
ho. Skryl ses uprostøed èeských hvozdù, kde ti Bùh
uchystal skalní pøíbytek s vydatným pramenem vody
výborné. Andìl tì pøivedl, aby ses tu usadil a zápasil
s démony, dr�ícími se na tomto místì. Za dva roky
však, vytrpìv od nich mnoho zla a vyèerpav lidské síly
své, rozhodl ses odejít jinam. Vtom se ti zjevil sv. Jan
Køtitel a jako zbraò proti bìsùm daroval ti køí�, zna-
mení vítìzství Spasitele nad ïáblem. Nauèil tì vzápì-
tí, jak zahánìt duchy zla nikoliv lidskou silou, leè
mocí uctívaného køí�e Kristova. Démony jsi posléze
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potøel, a pak ètyøicet a dvì léta tam �il v modlitbì
a osamocení, ani� tì jakýkoliv èlovìk spatøil. Sv. Iva-
ne, bojovníku dovednì zacházející s duchovní zbrojí
køí�e, modlitby a pùstu, jen� jsi znamením køí�e vy-
èistil od zlých duchù skalní sluji, a pak jsi vírou svou
a askezí oèistil od høíchù jeskyni svého srdce, pomá-
hej nám odhánìt démony vášní a pokušení, a tak
oèiš�ovat duše naše.

Lidumilný Bùh ve své dobrotivé prozøetelnosti ne-
chtìl, aby svatý �ivot tvùj a skvìlý duchovní zápas zù-
staly navìky skryty. Nepøipustil, aby zanikla tvá pa-
mátka, a zjevuje tì všem, kteøí zde usilují o spásu,
aby mohli vzývat jméno tvé a obdr�et od tebe mocnou
podporu. Pøed tím, ne� Kristus, jen� nad �ivými i nad
mrtvými vládne, odvolal tì ze svìta tohoto, pøivedl
kní�ete Boøivoje na lovu do konèin poblí� pramene,
kde zahlédl tvou laò, zasáhl ji šípem. Zvíøátko, které
ti dávalo mléko na udr�ení tìlesných sil, zranìno lov-
cem, dovedlo jej k jeskyni, kde tì Boøivoj i s dru�inou
spatøili. Zdìsili se lidé svìtští tvého zjevu, nebo� nád-
heru tìla a zdobný šat jsi dávno ji� vymìnil za krášle-
ní duše ctnostmi a za èistotu od høíšných vášní. Sv.
Ivane, nauè nás peèovat o duchovní více ne� o tìlesné,
krotit tìlo a krášlit duši ctnostmi, abychom odìni do
skvoucího šatu blahodati a ozdobeni poznáním du-
chovním, líbili se pøedevším Kristu, našemu Pánu.

Litoval kní�e, �e tì pøipravil o zázraènou ob�ivu
mlékem lanì, leè ty jsi v tom vidìl zásah Bo�í prozøe-
telnosti a zvìstování shùry, �e èas odchodu do vìènos-
ti se pøiblí�il. Odmítnuv nabídky kní�ete k odèinìní
škody, kterou ti zpùsobil, chystal ses nikoliv k cestì
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na kní�ecí hostinu, ale k pøechodu ke stolování v Krá-
lovství nebeském. S nadìjí, �e ji� brzy pøijmeš od
Krista odmìnu za svou asketickou námahu a duchov-
ní úsilí, �ádal jsi o jediné: „Pošli mi knìze.“ Kdy� ti
knìz Pavel udìlil pøijímání Tìla a Krve Kristových,
nièeho jsi pak u� nepozøel a vrátiv se do své pustiny,
brzy jsi tìlo odlo�il, pøidav tím prach k prachu. Tvou
èistou duši však andìlé ihned do nebe vedou, aby sva-
té do svatosti vstoupilo. Sv. Ivane, pamatuj na nás
v hodovní síni Království Bo�ího, daruj nám chápání
cest prozøetelnosti Bo�í a pros Krista Boha, aby daro-
val nám odpuštìní høíchù a spasil duše naše.

Sláva…

Stal ses pozemským andìlem a nebeským èlovì-
kem, kdy� modlitbou a pùstem jsi promìnil tìlo své,
oèistil duši a osvítil srdce, tak�e andìlé ti pomáhají,
zvíøata slou�í a dokonce i ne�ivý kámen mìní svou
tváønost, kdy� se tì dotýká. Oèištìné a osvícené srdce
tvé vtiskuje do okolní pøírody peèe� dávného ráje, kte-
rý jsi tam, jako dávný Adam pøed pádem, obdìlával
duchovním dílem a støe�il svým nepohnutým duchov-
ním zøením. Sílu jsi èerpal z køí�e Spasitelova, nauèiv
se jím bojovat proti podnebeským mocnostem zla. Tr-
pìlivì jsi nesl køí� svùj, tudí� se k tobì pøihlásil Pán
Je�íš s andìly svými. Proto i pohøeb tvùj zaskvìl se
duchovní slavností, pøi ní� došlo k hojným uzdrave-
ním a lid tìchto krajin získal nového pøímluvce na ne-
besích. Sv. Ivane, prosíme tì, abys jako sloup køes�an-
ské víry a otec èeských mnichù pøímluvami svými
upevnil pravoslavnou víru v zemi zdejší, vìøícím mysl
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pro Evangelium otevíral a srdce k lásce Kristovì a du-
chovnímu poznání pøivádìl pro spásu duší našich.

I nyní…

Bohorodièen dle typiku (viz dodatek)

Na stichovnì (1. hlas)

Z øel jsi okem neposkvrnìné mysli andìlské du-
chovní mocnosti, nebo� jsi uskuteèòoval Bo�í po-

kyny, skládaje slova Kristova v srdci svém, v nìm� jsi
vystupoval k Bohu jako po �ebøi, který sis tam posta-
vil. Ctihodný Ivane, náš otèe, pøimlouvej se, aby daro-
ván byl nám pokoj a milost veliká.

Èestná pøed Hospodinem jest smrt svatých jeho.

Útìkem od svìtské marnosti jsi spojil �ivot svùj
s Kristem, Bohem naším, jen� dává sílu pøemoci váš-
nì a uva�ování tìlesné, a horší tak podrobit lepšímu.
Proto se pøimlouvej, aby spaseny byly duše naše.

Blahoslavený mu�, jen� se bojí Hospodina a pøikázání jeho nade
vše si oblíbil.

Bohomyslný náš otèe Ivane, ukázal ses jako veliké
za�ehnuté svìtlo, které osvìcuje podsluneèno záøí zá-
zrakù a svatými skutky. Proèe� jsi pøijal po svém ze-
snutí svìtlo nezapadající. Pros tedy, aby spaseny byly
duše naše.
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Sláva…

Vyvolené stádce Kristovo, sbory vìrných i lidé novì
posvìcení, pojïte a shromá�dìme se všichni k oslavì
uctívané památky nejblahoslavenìjšího otce našeho
Ivana, který se v Èechách zaskvìl a k nám dnes pøi-
chází. Pokloòme se jeho posvátným ostatkùm, aby-
chom byli upevnìni ve víøe, nebo� je vskutku ozdobou
sboru všech ctihodných. Nech� zahanbena jsou sroce-
ní nevìøících ve vzkøíšení. V�dy� tento svìtec, aè vy-
padá jako mrtvý, udìluje chromým uzdravení, sle-
pým prozøení, ochrnuté staví na nohy a nás všechny
chrání pøed nepøáteli, aby zde pravoslavní nezahynu-
li. Duchem toti� stojí pøed trùnem Vládce a prosí, aby
spaseny byly duše naše.

I nyní…

Bohorodièen dle typiku (viz str. 14)

Po Otèenáši tropar sv. Ivanu (6. hlas)

Kdy� ještì v temnotì nevíry pøebýval národ, zjevil
ses v pustinì jako andìl Bo�í a svìdèil o víøe pra-

voslavné Kristovì, ctihodný Ivane Èeský, pros Krista
Boha, aby upevnil dìdictví otcù a spasil duše naše.

Jiný tropar (dle sv. Jana Rylského; 1. hlas)

Základe pokání, vzore lítosti nad høíchy, pøíklade útìchy
a duchovní dokonalosti. �ivot tvùj byl podoben andìlùm,
nebo� jsi pøebýval v modlitbách, postech a slzách, ctihodný
otèe Ivane, pøimlouvej se u Krista Boha za duše naše.
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Dodatek k veèerní slu�bì

Bohorodièen na »I nyní…« po litijních stichirách

Dílo patriarchy Germana; hlas 5.

Melodiemi písní oslavme Královnu všech, Matku
i Pannu, je� se sklání shùry, aby po�ehnáním koruno-
vala ty, kdo ji velebí. A� se shromá�dí králové
a kní�ata, aby jásali v písních nad Královnou, která
porodila Krále, jen� se lidumilnì rozhodl osvobodit
dr�ené ve spárech smrti. Pastýøi a uèitelé, shro-
má�dìni chvalme pøeèistou Matku dobrého Pastýøe.
Písnìmi krasoøeènými vychvalujme ji jako: zlato-
skvoucí svícen, záøící oblak, prostrannìjší ne� nebe-
sa, oduševnìlou schránu, ohni podobný trùn Vládce,
zlatou nádobu plnou many, uzamèenou bránu, jí� pro-
šel jen Syn, který je Slovem Bo�ím. Té, která je všech
køes�anù útoèištì, rceme: „Komnato Slova Bo�ího,
uèiò nás, poní�ené, hodnými nebeského Království,
nebo� nic není nemo�no orodovnictví tvému.“
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Rùzné kondaky ct. Ivanu Èeskému

1. kondak (6. hlas)

Z áøí �ivota svého naplnil jsi zemi, pøíkladem svým
uèíš poznávat Bo�í cesty, ctihodný Ivane, chválí-

me tì, nebo� jsi plamen roznìcující duchovní svìtlo.

2. kondak (6. hlas)

Jen jedna perla na svìtì stojí za to, abys, moudrý kupèe,
prodal vše a koupil ji. Jediná radost ze všech stojí za to,
aby ses pro ni vzdal všech radostí ostatních. Nálezce nej-
vzácnìjší perly – Krista, svatý Ivane, pros Boha, abychom
i my nalezli poklad nepomíjející radosti.

3. kondak (dle sv. Jana Rylského; hlas 8.)

K andìlskému �ivotu ses pozdvihl, ctihodný, vše pozemské
opustiv, ke Kristu ses utekl a jeho pøikázáními ses opevnil.
Ukázal ses tu jako sloup neotøesitelný útoky nepøítele,
proto k tobì voláme: Raduj se, otèe Ivane, svíce nad jiné
záøící.
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Na liturgii

Blahoslavenství

Na malém vchodu tropar (viz na konci veèerní, str. 10)
a kondak (viz pøíloha na str. 12).

Poøádek zpìvu troparù a kondakù viz typikonální poznám-
ka vzadu.

Prokimen (7. hlas)

Èestná pøed Hospodinem y jest smrt svatých jeho.
Verš: Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi
prokázal?
Apoštol: �id 11,32 — 12,2

Alleluja (6. hlas)

Verš 1.: Blahoslavený mu�, jen� se bojí Hospodina a pøiká-
zání jeho nade vše si oblíbil.
Verš 2.: Mocné bude na zemi potomstvo jeho.
Evangelium: Mat 11,27—30

Ke svatému pøijímání

V pamìti vìèné bude spravedlivý, povìsti špatné nemusí
se bát. Alleluja (3 ×). (� 111,6—7)
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Poznámka o typikonu slu�by
ke sv. Ivanu Èeskému

Památka sv. Ivana Èeského pøipadá na den 24. èervna církevního ka-
lendáøe, avšak kvùli svátku narození sv. Jana Køtitele se pøekládá na
následující den.
Slu�ba sv. Ivanu je koncipována jako svátek velikého svìtce, který
mù�eme v pravoslavné hierarchii dùle�itosti sváteèních dnù zaøadit
mezi ty, které jsou v bohoslu�ebných knihách oznaèeny è (køí�kem bez
pùlkruhu), co� odpovídá svátku významného místního svìtce (takto
jsou i v Ruské církvi oznaèeny dny slavných ruských svatých). Dle boho-
slu�ebné ústavy (typikonu) pravoslavné církve to znamená slu�bu s po-
lyjelejem a je-li to vùle pøedstaveného, mù�e být i s bdìním (kde je
chrám zasvìcen tomuto svìtci, mìlo by bdìní jistì být; hymny pro jitøní
bohoslu�bu však zatím nejsou). Zcela jistì se však pøedpokládá liturgic-
ké uctìní svátku sv. Ivana velkou veèerní s litijí a �ehnáním chlebù, co�
se koná v pøedveèer sváteèního dne. Všechny k tomu nále�ející stichiry
jsou zde k dispozici.
Památku sv. Ivana pøesunujeme na 25. èervna / 8. èervence. Ten-
to den je dle pravoslavného kalendáøe také památka ct. mèe. Feuronie
a dále kní�at Petra a Fevronie. Slu�ba jim se pøekládá na jindy (dle roz-
hodnutí pøedstaveného). V pøedveèer tohoto dne se u nás na velké ve-
èerní koná pouze slu�ba sv. Ivanu. X Na veèerní se slou�í takto:

Je-li zároveò pøedveèer nedìle, pak stichiry na „Hospodine, k tobì
volám“ na 10; nejprve bereme z oktoichu (dle nastupujícího hlasu) tøi
stichiry nedìlní, jednu východní (Anatoliovu). Po tìchto ètyøech nedìl-
ních stichirách bereme z této slu�by šest stichir svatému Ivanu. |

Není-li pøedveèer nedìle, stichiry na „Hospodine, k tobì volám“ na 8,
co� vy�aduje první a ètvrtou stichiru èíst dvakrát nebo èíst dvì stichiry
sv. Janu Køtiteli a pak šest sv. Ivanu. ~ „Sláva“ sv. Ivanu. Po „I nyní“ se
(není-li pøedveèer nedìle) zpívá bohorodièen Janu Køtiteli nebo dogma-
tik dle hlasu „Slávy“ (èili 1. nedìlní bohorodièen z oktoichu dle hlasu, na
který se zpívala pøedcházející stichira). Je-li pøedveèer nedìle, tak mís-
to toho dogmatik pøíslušného nastupujícího hlasu. Vchod. ~ Prokimen
dle dne v týdnu a paremije, které jsou zde uvedeny. ~ Litijní stichiry jak
jsou zde uvedeny vèetnì „Sláva“. Po „I nyní“ zpívat bohorodièen uvede-
ný v pøíloze. ~ Stichiry na stichovnì: je-li pøedveèer nedìle, berou se sti-
chiry nedìlní, pak „Sláva“ sv. Ivanu a po „I nyní“ nedìlní bohorodièen
na stichovnì podle nastupujícího hlasu; | není-li pøedveèer nedìle, ètou
se všechny tøi stichiry na stichovnì sv. Ivanu, pak „Sláva“ sv. Ivanu, pak
„I nyní“ a bohorodièen na stichovnì nedìlní dle hlasu „Slávy“ (tedy z ok-
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toichu dle hlasu pøedcházející stichiry). ~ Tropary po Otèenáši pøi
po�ehnání chlebù: je-li pøedveèer nedìle, pak „Raduj se, Bohorodice
Panno“ (dvakrát) a tropar sv. Ivanu (jednou) [tak je to dle typikonu pro
slu�bu celého bdìní; koná-li se jen velká veèerní s litijí bez bdìní, pak
tropary v pøedveèer nedìle takto: nedìlní, sv. Ivanu, „Raduj se, Bohoro-
dice Panno“]. Jestli se z nìjakých dùvodù nekonala litije, ale slou�í se
jen velká veèerní bez po�ehnání chlebù, pak v pøedveèer nedìle tropary:
nedìlní, „Sláva“ sv. Ivanu, „I nyní“ propustný (tj. závìreèný) bohorodi-
èen z oktoichu dle hlasu nedìlního troparu. | Není-li pøedveèer nedìle,
tedy pøi po�ehnání chlebù tropar sv. Ivanu (dvakrát), pak „Raduj se,
Bohorodice Panno“ (jednou). Jestli se z nìjakých dùvodù nekonala litije,
ale slou�í se jen velká veèerní bez po�ehnání chlebù, pak tropary tyto:
sv. Ivanu, „Sláva… I nyní…“ propustný (tj. závìreèný) bohorodièen z ok-
toichu dle hlasu troparu ct. Ivana.

k Pokud je chrám zasvìcen sv. Ivanu a jeho svátek pøipadne na ne-
dìli, koná se vše, jak je uvedeno výše. Na liturgii: prokimen, apoštol,
evangelium a zpìv ke svatému pøijímání se berou jen Ivanu.

~ Tropary pøi �ehnání chlebù se zpívají bez »Sláva…« »I nyní…«
~ Slu�ba ct. mèe. Feuronie èi dalším svatým, kteøí mají toho dne pa-

mátku, se mù�e konat napø. na malé veèerní pøed velkou veèerní.
X Na liturgii (v chrámu zasvìceném nìkterému svatému, tj. nikoliv

svátku Pánì èi Bohorodice). Je-li nedìle – tropary na malém vchodu: ne-
dìlní, chrámu a Ivanu. Kondak nedìlní, chrámu, »Sláva…« kondak Iva-
nu, »I nyní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“ (Pokud je chrám zasvì-
cen svátku Bohorodice, pak se jeho kondak v�dy pøesouvá na závìr
a zpívá se místo „Nezahanbitelná zastánkynì“) Prokimen, apoštol,
evangelium a zpìv ke svatému pøijímání – nedìlní a Ivanu. ~ Není-li
nedìle: zaèátek liturgie a blahoslavenství jako v nedìli. Tropary na ma-
lém vchodu: chrámu a Ivanu. Kondaky: chrámu, »Sláva…« Ivanu, »I ny-
ní…« „Nezahanbitelná zastánkynì…“ (Je-li chrám zasvìcen Bohorodi-
ci, pak se místo kondaku „Nezahanbitelná zastánkynì…“ v�dy bere kon-
dak chrámu, který se tudí� pøesouvá na závìr zpìvu kondakù.)
Prokimen, apoštol, evangelium a zpìv ke svatému pøijímání – Ivanu.

k Zvláštní typikonální pøípad: je-li chrám zasvìcen sv. Ivanu a jeho
svátek pøipadne na nedìli, slou�í se tého� dne veèerní s opuštìním
chrámového svátku. Postup veèerní je jako u tzv. „všednodenní“. Stichi-
ry se berou takto: na prvních stichirách se berou nejprve 3 stichiry sv.
Ivanu a pak 3 stichiry svatému následujícího dne. „Sláva“ Ivanu.
„I nyní“ dogmatik dle hlasu „Slávy“. Vchod není. Svìtlo tiché. Prokimen
dne. Paremije se neberou. Hned následuje: „Dej�, Hospodine, abychom
veèer tento…“ a poté prosebná ektenie. Litije není. Stichiry na stichov-
nì – Ivanu. „Sláva“ Ivanu. „I nyní“ nedìlní bohorodièen dle hlasu Slávy.
Tropary po Otèenáši: Ivanu. „Sláva“ a tropar svatému následujícího
dne. „I nyní“ nedìlní propustný bohorodièen dle hlasu Slávy. Následuje
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ektenie a propuštìní. (Opuštìní chrámového svátku se nekoná, je-li
následujícího dne svátek nebo památka svìtce s polyjelejem nebo
bdìním, co� však není pøípad dne následujícího po památce sv. Ivana.)
Poznámka k typikonu
Znìní typikonální poznámky pro aplikaci stichir k svátku sv. Ivana je
z valné èásti pøevzato od autorù slu�by svìtiteli muèedníku Gorazdovi,
stejnì jako jejich návrh zaøazení liturgického uctívání nejvìtších èes-
kých svìtcù v hierarchii církevních svátkù.
Poznámka ke stichirám sv. Ivanovi
Stichiry zde jsou delší oproti bì�nì uvádìným starým stichirám v mi-
neji (a litijní stichiry jsou a� trojnásobnì dlouhé, ne� je obyklé). Je tomu
tak z tìchto dùvodù: 1.) u novì skládaných slu�eb svatým nejsou ani ve
svìtì dlouhé stichiry vzácností; 2.) narozdíl od dávno skládaných —
dnes ji� klasických — minejních stichir je v posledních dobách tendencí
zachytit ve stichirách �ivot svatého nikoliv jen v nará�kách, ale popis-
nìjším zpùsobem (vidíme zøetelný posun od lyriènosti k epiètìjšímu
rázu nové hymnografie); 3.) v našich podmínkách, kde se neslou�í jitøní
(resp. všenoèní bdìní), je velká veèerní vlastnì jedinou slu�bou oslavují-
cí památku svìtce hymny speciálnì jemu slo�enými, a proto je jedinì
�ádoucí rozšíøit jejich obsah a protáhnout ponìkud délku slu�by (i pøi
pomalém ètení stichir to mù�e prodlou�it dobu slu�by pøibli�nì o deset
minut); 4.) z misijního hlediska je jistì pøínosné, kdy� se vìøící skrze re-
citaci stichir nejen pomodlí, ale i pouèí o �ivotì našich svìtcù; znalost je-
jich �ivotù není toti� v našem prostøedí ani zdaleka samozøejmostí; 5.)
takové obsáhlejší stichiry mohou v našich chrámech zaznít jen
nìkolikrát do roka, a tak se bude v�dy jednat o jev výjimeèný, jen�
nemù�e na škodu býti.

Text slu�by je volnì inspirován církevnì-slovanským znìním slu�by
ke sv. Janu Rylskému s pøidáním nìkterých obrazù z legend o sv. Ivanu.
Litijní stichiry, obsahující podrobnìjší popis �ivota svatého poustevní-
ka, jsou místním dílem a byly sestaveny podle rùzných zachovalých
zpráv o sv. Ivanu Èeském.

Troparù a kondakù se nashromá�dilo nìkolik verzí. Doporuèuji
pou�ívat ty uvedené jako první v poøadí, které jsou nejstarší a vznikly
v souvislosti s poutìmi pravoslavných vìøících z Prahy do jeskynì sv.
Ivana (nìkdy poèátkem 80. let 20. století). K tomuto troparu a kondaku
jsou také uchystány zde pøedlo�ené notace.

�ivot sv. Ivana viz na:
www.orthodoxia.cz/svati/ivan-cesky.htm

Pou�itá ikonografie © Jana Baudišová
www.pravoslavi.cz/jana.baudisova

V Jihlavì 2013 (v. 0.42)
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Pøíloha s notací

Tropar sv. Ivanu

Kondak sv. Ivanu

Prokimen

ú

ú

ú

ú
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(6. hlas – troparový)

(6. hlas – stichirový)



Sv. Ivane,

pros Boha za nás.


