
Zpìvník Bo�ské liturgie
Instruktá�ní jednohlasá nahrávka
Disk první
Oddíl I.
Velká ektenie (Hospodi, pomiluj; tobì,
Hospodine...)
1.) podle GS (dle lidové tradice)
2.) podle GS (pøesnì podle not)
3.) východoslovenský (rusínský) nápìv
4.) znamenný razpìv (jednoduchý) (napø. pro
veèerní)
5.) znamenný razpìv z TSL
6.) znamenný razpìv makedonský

Oddíl II.
Antifona 1. a 2. (v GS: „zpìv è. I.“)

Sváteèní antifony: „Dobroøeè, duše má,

Hospodinu...“ a „Jednorozený Synu...“

7.) podle GS - 1. hlas
8.) podle GS - 2. hlas
9.) podle GS - 3. hlas
10.) podle GS - 4. hlas
11.) podle GS - 5. hlas
12.) podle GS - 6. hlas
13.) podle GS - 7. hlas
14.) podle GS - 8. hlas
15.) znamenný razpìv z TSL - Antifona 1.
16.) znamenný razpìv z TSL - Antifona 2.
17.) znamenný razpìv z TSL - „Jedinorodnyj

Syne...“
18.) tzv. „malý znamenný razpìv“
Všednodenní antifony

19.) východoslovenský razpìv, poèeštìno -
antifona 1.
20.) východoslovenský razpìv, poèeštìno -
antifona 2.

Oddíl III.
Antifona 3.

Sváteèní - blahoslavenství (v GS: „zpìv

è. II.“)

21.) Blahoslavenství èesky, poèeštìný
staroruský nápìv
22.) Blahoslavenství - znamenný razpìv z TSL
Všednodenní

23.) východoslovenský razpìv, poèeštìno -
všednodenní antifona 3.

Oddíl IV.
Pojïte, pokloòme se (samostatné)

24.) znamenný razpìv z TSL
25.) znamenný razpìv Moskevského
patriarchátu

Oddíl V.
Tropary nedìlní (voskresné), vèetnì „Pojïte,

pokloòme se...“  (ve znìní a s nápìvy dle GS)

26.) tropar - hlasu 1.

27.) tropar - hlasu 2.
28.) tropar - hlasu 3.
29.) tropar - hlasu 4.
30.) tropar - hlasu 5.
31.) tropar - hlasu 6.
32.) tropar - hlasu 7.
33.) tropar - hlasu 8.
Závìreèný kondak pøesv. Bohorodici (nápìv

6. hl. dle GS)

34.) Nezahanbitelná zastánkynì køes�anù
(znìní dle GS)
35.) Nezahanbitelná zastánkynì køes�anù
(nový pøeklad)

Oddíl VI.
Trojsvatá píseò (Svatý Bo�e, svatý Silný...)

36.) dle GS - 1. hlas (znìní upraveno)
37.) dle GS - 3. hlas (znìní upraveno)
38.) znamenný razpìv z TSL
Oddíl VII.

A) Prokimeny nedìlní (dle GS)

39.) prokimen hlasu 1.
40.) prokimen hlasu 2.
41.) prokimen hlasu 3.
42.) prokimen hlasu 4.
43.) prokimen hlasu 5.
44.) prokimen hlasu 6.
45.) prokimen hlasu 7.
46.) prokimen hlasu 8.
B) Prokimeny ve všední den (dle GS)

47.) Pøesvaté Bohorodici
48.) andìlùm
49.) Janu Køtiteli
50.) svatým Otcùm

51.) proroku
52.) apoštolu
53.) biskupu
54.) muèedníku
55.) muèedníkùm
56.) muèednice
57.) všem svatým
58.) Prokimen zádušní

Oddíl VIII.
A) Vroucí ektenie

59.) dle GS (liturgie)
60.) východoslovenský (rusínský) razpìv
61.) znamenný (jednoduchý)
B) Zádušní ektenie

62.) dle GS
————————————————

Disk druhý
Oddíl IX.
Cherubínská píseò

1.) (63.) èesky (poèeštìný staroruský nápìv)
2.) (64.) církevnì slovansky - nápìv
Andrejevského skitu (?)
3.) (65.) znamenný razpìv makedonský

Oddíl X.
Eucharistický kánon („Milost pokoje...“

„Milos� mira...“)

a) èeský - sestavený z nápìvù GS:

4.) (66.) „Milost pokoje, obì� chvály...
Dùstojno a spravedlivo jest...“
5.) (67.) „Svatý, svatý, svatý...“ (dle 3. hl.)
6.) (68.) „Amen.“ „Amen, amen, amen.“



7.) (69.) „Tebe opìváme...“ (dle 6. hl.)
b) círk. slovansky:

8.) (70.) Nápìv skitu pror. Eliáše na Athosu

Oddíl XI.
„Jest v pravdì dùstojno...“ („Dostojno

jes�...“)

9.) (71.) èesky z GS (dle 2. hlasu)
10.) (72.) znamenný razpìv z TSL
11.) (73.) znamenný razpìv - makedonský

Oddíl XII.
Prosebná ektenie („Dej�, ó Pane;“ „Podaj,

Gospodi.“)

12.) (74.) èesky dle GS
13.) (75.) èesky znamenný razpìv
(jednoduchý)
14.) (76.) círk. slovansky znamenný razpìv z
TSL

Oddíl XIII.
15.) (77.) Otèe náš dle GS
16.) (78.) Otèe náš - ruská praxe

Oddíl XIV.
Svaté pøijímání

17.) (79.) „Jeden svatý...“ (dle GS)
Zpìvy ke svatém pøijímání (prièastny) (dle

GS):

18.) (80.) hlas 1.
19.) (81.) hlas 2.
20.) (82.) hlas 3.
21.) (83.) hlas 4.
22.) (84.) hlas 5.
23.) (85.) hlas 6.
24.) (86.) hlas 7.

25.) (87.) hlas 8.

Oddíl XIV.
Dokonèení liturgie

26.) (88.) Vidìli jsme svìtlo pravé... (z GS dle
5. hlasu)
27.) (89.) A� naplnìna jsou ústa naše... (z GS
dle 4. hlasu)
28.) (90.) Závìr liturgie dle GS: „Budi� jméno
Hospodinovo...“
29.) (91.) Závìr liturgie dle GS: „Sláva...
I nyní...“
30.) (92.) Závìr liturgie - jednoduchý razpìv,
poèeštìno

Veèerní bohoslu�ba
Na døíve vydané brnìnské instruktá�ní

nahrávce jsou základní zpìvy z postupu

veèerní bohoslu�by (dle jednoduché notace,

která je k dispozici na ní�e uvedené internetové

adrese).

Zde je instruktá� ke zpìvùm „bohorodiènù

dogmatikù“ na osm stichirových hlasù dle

notace GS.
Opravené znìní „dogmatikù“ dle pøíruèky
„Veèerní bohoslu�ba (kompletní postup a
oktoich pro slu�bu v sobotu a nedìli veèer)“
(vydáno v Brnì 2000, ke sta�ení na ní�e
uvedené internetové adrese); nápìvy dle GS:
31.) (93.) dogmatik 1. hlasu
32.) (94.) dogmatik 2. hlasu
33.) (95.) dogmatik 3. hlasu
34.) (96.) dogmatik 4. hlasu
35.) (97.) dogmatik 5. hlasu

36.) (98.) dogmatik 6. hlasu
37.) (99.) dogmatik 7. hlasu
38.) (100.) dogmatik 8. hlasu
Pùvodní starší znìní dogmatikù dle GS:

39.) (101.) dogmatik 1. hlasu
40.) (102.) dogmatik 2. hlasu
41.) (103.) dogmatik 3. hlasu
42.) (104.) dogmatik 4. hlasu
43.) (105.) dogmatik 5. hlasu
44.) (106.) dogmatik 6. hlasu
45.) (107.) dogmatik 7. hlasu
46.) (108.) dogmatik 8. hlasu
47.) (109.) Bohorodice Panno

Dodatky:

48.) (110.) „Vzbranoj vojevodì...“ (znamenný
razpìv)
49.) (111.) „Christos anesti“
50.) (112.) „Èestnìjšuju cheruvim...“ (dle
ukrajinského nápìvu)
51.) (113.) Velká, malá a prosebná ektenie (dle
TSL - poèeštìno)
52.) (114.) Vroucí ektenie (dle TSL)
53.) (115.) Samotné trojí „Hospodi, pomiluj“
(dle TSL)
54.) (116.) Trojí „Amen“ (pøi pozdvihování,
pøed promìòováním; dle TSL)
55.) (117.) Prosebná ektenie, církevnì
slovansky (dle TSL)

————————————————

Noty k tìmto zpìvùm, všechny tyto skladby ve
formátu MP3 i tento obal CD v PDF
(a podobný servis k dalším instruktá�ním CD)
jsou volnì k dispozici na:
www.pravoslavi.cz/zpevnik

——————————

Vysvìtlivky zkratek:

GS - Lidový zpìvník modliteb a zpìvù
(tzv. Gorazdùv sborník)
TSL - Trojicko-sergijevská Lávra na Rusi

——————————

Toto CD lze libovolnì kopírovat a neomezenì
šíøit v rámci pravoslavné církve.


