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„Modlite sa jeden za druhého“ (Jak 5, 16) je výzva Svätého Písma. A práve 

modlitbou a bohoslužbou sa kresťania dostávajú do blízkeho vzťahu jeden s druhým 

i s Bohom. Modlitba za blížnych je neoddeliteľnou súčasťou  tak spoločných ako aj 

individuálnych modlitieb. No modlitbou za blížnych sa myslí aj modlitba za 

zosnulých, nielen živých blížnych, pretože „Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, 

lebo pre neho všetci žijú.“ (Lk 20, 38). Všetko v Cirkvi sa podľa slov apoštola Pavla 

má diať „slušne a podľa poriadku“ (1Kor 14, 40) a aj v modlitbách za živých a 

zosnulých existuje určený Cirkvou, ktorý má byť dodržiavaný. Vo všedné dni 

prevládajú v bohoslužobných textoch motívy pokánia a prosieb, no vo sviatky sú 

tieto modlitby vypúšťané, aby myšlienky veriacich boli vtedy nasmerované k oslave 

samotného sviatku. Rovnako je to s modlitbou za členov Cirkvi. „Všetko má určenú 

chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas:  čas plakať a čas smiať sa, čas 

žialiť a čas tancovať“ (Kaz 3,1-4). Aj preto bohoslužobný poriadok Cirkvi presne a 

dostatočne podrobne určuje kedy a aké modlitby za zosnulých môžu alebo nemôžu 

byť vykonávané. 

V dennom kruhu bohoslužieb rozdelených na večerné, ranné a denné sa v každej 

z týchto skupín nachádzajú modlitby za zosnulých, či už obšírnejšie alebo v skrátenej 

podobe. V našom prostredí sme zvyknutí hlavne na spomínanie zosnulých počas 

svätej liturgie. No to nie je jediné spomínanie zosnulých počas bohoslužieb. Inak to 

nie je ani v dobe Veľkého pôstu, keď sa používa Pôstna Trioď, ani v paschálnom 

období, teda v čase používania Cvetnej Triody. V nasledujúcom príspevku by sme 

však chceli poukázať na zvláštnosti spomínania zosnulých práve v tomto období 

cirkevného roka. 
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Keďže počas všedných dní Veľkého pôstu nie sú slúžené „plné“ liturgie, mohlo 

by sa zdať že spomínanie zosnulých akoby ustúpilo kajúcnemu charakteru obdobia. 

Veď v Syropustnú nedeľu nachádzame v Typikone poznámku: Ћкw ѓще бyдетъ брaту 

нaшему tити2 ко гDу во с™hхъ си1хъ днeхъ, посредЁ седми1цы не бывaютъ трети6ны є3гw2, 

дaже до пzткA вeчера, тогдa бо совершaетсz паннmхjда1 є3гw2, под0бнэ и3 въ суббHту 

літургjа є3гw2. Во грzдyщую же суббHту бывaютъ девzти6ны є3гw2, ѓще случи1тсz, ѓще ли 

ни2. четыредесzти6ны же є3гw2 бывaютъ, є3гдA число2 днeй є3гw2 и3сп0лнитсz. Приношє1ніz же и3 

п†мzти є3гw2 начинaютсz t н0выz недёли, дaже до и3сполнeніz днeй м 7. 

No Cirkev nezanecháva zosnulých bez modlitby ani v tomto čase. Ostávajú 

zaupokojné modlitby na večerni, povečerii, polnočnici, utreni a izobraziteľnej. Počas 

pôstu na večerni a utreni nie je suhubá ektenia, v ktorej sa nachádza prosba za всёхъ 

преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ. V tomto období sa na konci týchto bohoslužieb 

nachádza modlitba „Nebesnyj Carju“, ktorá obsahuje prosbu: прeжде tшeдшыz nтцы2 

и3 брaтію нaшу въ селeніихъ прaведныхъ ўчини2. Zároveň zostávajú zachované aj zvyčajné 

lítie (v našom prostredí známe ako panachídy) za zosnulými po utreni a večerni: 

Глаг0лютсz же t їерeа nбы6чныz мlтвы, и3 поминaетъ ўс0пшыz. Tieto sú slúžené aj 

vtedy, keď sú služby zvlášť dlhé, teda v prvý týždeň Veľkého pôstu a v prvé tri dni 

Strastného týždňa. 

Osobitnými dňami spomínania zosnulých sú soboty. Zo šiestich, ktoré poznáme 

pod pomenovaním „roditeľské“ je päť práve v dobe používania Triod. Z týchto 

piatich sú dve z nich, mäsopustná a tzv. trojická osobitými, pretože v ich názve je aj 

prívlastok „vselenské“ Zároveň sa bohoslužby v tieto soboty odlišujú od 

bohoslužieb ostatných sôbot, teda 2., 3. a 4. soboty Veľkého pôstu. Vselenské soboty 

majú charakter spomínania všetkých zosnulých bez rozdielu času a miesta. 

Spomínanie našich blízkych zosnulých nie je vylúčené, no na prvom mieste je  

spomínanie T вёка мeртвыхъ днeсь всёхъ по и4мени вёрою пожи1вшихъ бlгочeстнw, teda 

                                                           
1 v našom prostredí zaužívané pomenovanie parastas 
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spomínanie všetkých zosnulých bez spomínania mien. To je na večerni a utreni. 

Okrem toho, je však po večerni predpísané aj slúženie panychídy (teda nášho 

parastasu), kde je miesto aj na spomínanie zosnulých podľa mena. Bohoslužba týchto 

sobôt je zvláštna tým, že sa úplne vypúšťajú služby minei, dokonca aj keby pripadol 

polyjelejný svätý alebo svätý s bdením, na liturgii sa nespievajú ani tropáre a 

kondaky Hospodského a Bohorodičného. Dokonca aj v prípade, že na tieto soboty 

pripadne chrámový sviatok alebo sviatok Sritenija, zaupokojná služba sa 

nevynecháva, ale ak je možnosť, v plnosti sa slúži v tzv „usypaľnici“, kaplnke na 

cintoríne. Len v prípade, že takáto možnosť nie je, prenáša sa zaupokojná služba na 

predchádzajúcu sobotu alebo štvrtok. Počas ostatných „roditeľských“ sobôt typikon 

nepredpisuje osobitné panychídy po večerni a spomínanie zosnulých je prevažne na 

utreni. Zároveň v týchto bohoslužbách sú prítomné aj texty z minei a v prípade 

polyjelejného alebo väčšieho sviatku sa zaupokojná služba vypúšťa úplne. 

Veľký Piatok je dňom Christovho odsúdenia, Ukrižovania a Smrti na Kríži. Preto 

sa tento deň nespája so žiadnym spomínaním, mimo sviatku Zvestovania, ak 

pripadne na tento deň. Na odpustoch nie je spomínané žiadne konkrétne meno 

svätých okrem všeobecného „vsich svjatych“. Dokonca aj prosba „Spasi Bože“, ktorá 

je počas Veľkého pôstu aj na každodennej utreni sa vo Veľký Piatok vynecháva. 

Všetok dôraz sa kladie na prežívanie Christovej smrti na kríži, ktoré nie je 

prerušované žiadnou spomienkou. Jediným spomínaním zosnulých v tento deň sú 

iba prosby suhubej ektenie na utreni a večerni ako aj prosby na konci povečeria a 

polnočnice. 

Nedeľa Paschy, ako aj celý Svetlý týždeň sú dňami naplnenými radosťou 

Christovho Vzkriesenia. V tie dni akoby sme zabúdali na všetko ostatné, niet tam 

miesta pre plač, strach zo smrti, pretože všetko sa nesie v znamení oslavy Christa. To 

jasne vidíme aj z obsahu bohoslužieb, z ktorých je v tieto dni vynechané všetko čo 

má kajúcny alebo prositeľný charakter: kafizmy Žaltára, dokonca aj žalmy, ktoré 

tvoria nemeniteľnú časť bohoslužieb, medzi nimi aj často používaný 50. žalm. 

Spomínanie smrti a zosnulých je v tie dni časté, no v zmysle radostného vyznávania, 
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že Christos „suščym vo hrobich život darovav“. V súčasnm čine pochovávania počas 

Svetlého týždňa sa píše: Вёдати подобaетъ, ћкw ѓще кто2 престaвитсz на с™yю пaсху, 

и3ли2 въ кот0рый ли1бо дeнь свётлыz недёли до недёли fwмины2, мaло что2 t nбhчнагw 

ўс0пшихъ пёніz поeтсz, вели1чества рaди и3 чeсти весeлагw прaздника воскrніz: 

Zo zaupokojných častí sú v tomto obrade zachované iba ekténie, zaupokojný 

kondak a ikos. Typikon na tieto dni nespomína žiadny paschálny parastas, pretože 

takýto ani nie je možný, keďže tu nie sú žiadne iné piesne, iba paschálne. Niet tu 

jednoducho miesta na spomínanie (samozrejme mimo proskomídie) živých či 

zosnulých. 

Všedné  dni po nedeli Antipaschy až do Oddania sviatku Paschy zvykneme 

nazývať poprazdnenstvom Paschy. No podľa obsahu meniteľných častí bohoslužieb 

tých dní sú skôr poprazdnenstvom udalostí oslavovaných v tieto nedele, pretože 

práve tieto sú spomínané počas všedných dní ako „bohoslužby sviatku“ alebo 

„bohoslužby sviatku Triodi“, narozdiel od „bohoslužby Paschy“. Z paschálnych 

piesní sa spieva iba tropár Paschy, „Voskresenie Christovo“ na utreni a zadostojnik 

Paschy na liturgii. Aj preto sa v bohoslužbách všedných dní tej doby nachádzajú 

texty oktoicha, no nielen mučeničny, ale aj pokajanné a umiliteľné. Napriek tomu sú 

bohoslužby vždy sviatočné a preto tak ako počas predprazdnenstiev a 

poprazdnenstiev sa v nich nevyskytujú zaupokojné meniteľné časti. Na liturgii sa 

nevyskytujú zaupokojné tropáre a kondaky, a teda ani zaupokojné čítania apoštola a 

evanjelia.Typikon jasne ukazuje, že na povečerí sa číta iba kondak sviatku. No to 

neznamená, že zaupokojné bohoslužby chýbajú. V poznámke Typikonu na Veľký 

Štvrtok čítame: Ћкw літjа за ўпок0й въ притв0рэ не бывaетъ до недёли fwмины2. V 

pondelok po nedeli Antipaschy sa na konci utrene stretávame s pokynom Typikonu: 

и 3 nбhчнаz літjа въ притв0рэ. Od tohto dňa sa znovu začína slúženie zaupokojných 

lítií na konci utrene a večerne. Nie však slúženie zaupokojných ekténií počas liturgie, 

keďže je to obdobie poprazdnenstva, kedy tak ako počas všetkých poprazdnenstiev 

na liturgii chýba zaupokojný kondak „So svjatymi upokoj“. 
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Miestnou zvláštnosťou je tzv. Radonica. Ide o tradíciu Ruskej cirkvi vykonávať v 

utorok po nedeli Antipaschy zaupokojné bohoslužby. Keďze zaupokojné bohoslužby 

predpokladajú slúženie lítií po večerni a utreni, utorok po Antipasche je tak vlastne 

prvým dňom, kedy je možné tieto bohoslužby slúžiť (keďže pokyn na slúženie lítií je 

až po utreni v pondelok). Typikon neobsahuje žiadne zvláštne pokyny týkajúce sa 

bohoslužieb toho dňa a zaupokojné bohoslužby tak pozostávajú z lítií po večerni v 

pondelok, po utreni v utorok a na hroboch zosnulých. Osobitné bohoslužobné texty 

venované zosnulým ako je to počas mäsopustnej a trojickej sobotu tu nie sú. Takže tu 

samozrejme nie je ani zaupokojná ekténia na utreni. 

Hoci je doba používania Triody zvláštnym obdobím cirkevného roka, ani tu však 

nechýbajú modlitby za zosnulých. Tieto však majú svoj jasný poriadok a tak ako 

všetko v Cirkvi svoj zmysel a význam. Pri riadnom dodržiavaní bohoslužobného 

poriadku tu nie je miesto a ani dôvod na ich svojvoľné dodávanie či vypúšťanie, 

pretože podľa slov Písma: „veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja“ (1Kor 14, 

33).  

 

Zoznam použitej literatúry 

НИКОЛЬСКИЙ, К.: Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. 

Санкт-Петербург 1907. 

СКАБАЛЛАНОВИЧ, М.: Тумачење типика. Шибеник 2004. 

Тmпик0нъ, Москва 1906. 

   

 

   

 


