Ч АС ТРЕТI Й
ЧАС Ш ОСТИ Й
ЗOБРАЖАЛЬНI

“I

will restore you to health and heal your wounds,”
declares the Lord. “I will restore the fortunes of Jacob’s
tents and have compassion on his dwellings; the city
will be rebuilt on her ruins, and the palace will stand
in its proper place.
From them will come songs of thanksgiving
and the sound of rejoicing.”
Jeremiah 30:17-19

When it is impossible to attend services in Church the faithful are
encouraged to do “Reader’s Services” at home or while travelling. These
consist of the daily cycle of services — Orthros, the Hours, Vespers and
Compline — as given in the “Horologion,” the Book of the Hours. In general
they are conducted according to the normal order, with the exception that
the priest’s parts are omitted. Likewise, when the reading of Holy Scripture
(other than Psalms) is appointed, unless an ordained deacon, subdeacon,
reader or cantor is present, these readings are read in a normal tone by
one of the faithful. It is always proper to obtain a blessing from your priest /
spiritual father in advance, and to consult with them as well if there are any
questions in regard to the service itself.
Please find the Prayer in Time of Coronavirus from the Council of
Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA on page 32 of this
book.
pastyr ca
Торонто • 2020 • Toronto

ЧАС ТРЕТІЙ
Від Фоминої Неділі до Віддання Пасхи, повний Початок («Слава Тобі,
Боже наш:» — «Царю небесний») не читаємо. Третій час починається
так: «Амінь. Христос воскрес із мертвих...» (тричі) і одразу Трисвяте
(«Святий Боже…»), і все решта, як звичайно.

ПОЧAТОК ЧАСІВ.
ЧИТЕЦЬ: + Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе

Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь.
+ Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси
і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і
вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий,
душі наші.
+ Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас. (тричі)
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
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Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи
наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і
зціли немочі наші, імени Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє;
нехай прийде царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі,
так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости
нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не
введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
+ Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе,
Сину Божий, помилуй нас. Амінь.
Господи, помилуй. (12 разів)

ПОКЛОНІННЯ ГОСПОДУ ІСУСУ ХРИСТУ.
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
+ Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
+ Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя
нашого, Бога.
+ Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя
і Бога нашого.
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16 ПСАЛОМ.

МОЛИТВА ДАВИДА.

Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє,
вислухай молитву мою з уст неулесливих. 2. Від Тебе Самого
нехай вийде суд мій, очі Твої нехай побачать правоту.
3.
Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі. Ти випробував
мене і не знайшов у мені неправди; думки мої не розходяться
з устами моїми. 4. В ділах людських, за словами уст Твоїх, я
охороняв себе від дороги гнобителя. 5. Утверди стопи мої на
путях Твоїх, щоб не хиталися ноги мої. 6. Тебе благаю, бо Ти
вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо Твоє до мене і вислухай
слова мої. 7. Покажи дивну милість Твою, бо Ти спасаєш тих
що уповають на Тебе від противників правиці Твоєї. 8. Охорони
мене, Господи, як зіницю ока; Під покровом крил Твоїх, укрий
мене 9. від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів
душі моєї, що оточили мене. 10. Ожиріло серце їхнє, устами
їхніми промовляє гординя. 11. Ті, що переслідують мене, нині
оточили мене; очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати
мене на землі. 12. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір,
що причаївся. 13. Воскресни, Господи, випереди їх, подолай їх;
визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм; від ворогів
— рукою Твоєю, 14. Господи; від людей світу цього, доля яких
— у цьому житті. Черево своє вони наповнюють від скарбів
Твоїх. Сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм.
15.
А я в правді дивитимусь на лице Твоє. Щоранку буду
насичуватися славою Твоєю.
1.
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24 ПСАЛОМ.

ПСАЛОМ ДАВИДА.

До Тебе, Господи, підношу душу мою. 2. Боже мій, на
Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб
вороги мої втішилися перемогою наді мною. 3. Нехай не
осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться
ті, що беззаконствують даремно. 4. Господи, вкажи мені
путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. 5. Настав мене на істину
Твою і навчи, бо Ти — Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас
я надію покладаю. 6. Згадай про милосердя Твоє, Господи,
і про милість Твою, що подаєш від віку. 7. Гріхів юности моєї
і несвідомосте моєї не поминай, пом’яни мене в милості
Твоїй, Господи, заради благости Твоєї. 8. Господь Благий
і Праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння.
9.
Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей Своїх.
10.
Всі путі Господні — милість і істина для тих, хто шанує
завіти Його і свідчення Його. 11. Ради імени Твого, Господи,
прости провину мою, бо вона велика. 12. Хто та людина, що
боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати.
13.
Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. 14. Сила
Господня — тим, що бояться Його, і завіт Свій відкриває їм.
15.
Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої.
16.
Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і
знесилений. 17. Страждання серця мого примножилися, з біди
моєї визволи мене. 18. Поглянь на скорботи мої і знесилення
моє і прости всі гріхи мої. 19. Поглянь на ворогів моїх, як багато
їх і якою лютою ненавистю ненавидять мене. 20. Охорони душу
мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на Тебе.
21.
Невинність та правда нехай оточають мене, бо надіюсь на
Тебе. 22. Спаси, Боже, Ізраїля від усіх страждань його.
1.
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50 ПСАЛОМ.

ПСАЛОМ ДАВИДА, КОЛИ ПРИХОДИВ ДО НЬОГО ПРОРОК НАФАН,
ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ДАВИД УВІЙШОВ ДО ВИРСАВІЇ.

Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї;
і з великого милосердя Твого прости провини мої. 4. Особливо
обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене.
5.
Бо беззаконня моє я знаю і гріх мій повсякчас передо
мною. 6. Проти Тебе, Єдиного, я згрішив і лукаве перед
Тобою вчинив, отже, оправданий був би Ти в словах Твоїх
та переміг би, коли б судитися Тобі. 7. Ось бо в беззаконні
зачатий я і в гріхах породила мене мати моя. 8. Бо Ти істину
полюбив єси, невідоме й таємне мудрости Твоєї явив Ти
мені. 9. Окропи мене іссопом – і очищуся, обмий мене – і
стану біліший від снігу. 10. Дай мені почути радість і веселість
— і зрадіють кості мої упокорені. 11. Відверни лице Твоє
від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. 12. Серце чисте
створи в мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моїм.
13.
Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не
відніми від мене. 14. Поверни мені радість спасіння Твого і
духом могутнім укріпи мене. 15. Навчатиму беззаконників
шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. 16. Визволи
мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик
мій радісно славитиме правду Твою. 17. Господи, відкрий уста
мої і язик мій сповістить хвалу Твою. 18. Бо коли б Ти жертви
забажав, приніс би я; всепалення Ти не бажаєш. 19. Жертва
Богові — це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним
Ти не погордуєш. 20. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм
Сіон і нехай збудуються стіни Єрусалимські. 21. Тоді буде
угодна Тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді
покладуть на жертовник Твій тельців.
1-3.
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+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
+ Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. (тричі)

Господи, помилуй. (тричі)

ТРОПАРІ.
Читаємо тропар дня, празника, або святому. Якщо призначені два
тропарі — перший читається перед «Слава Отцю…»

+ Слава Отцю і Сину і Святому Духові.

ДИВ. ДОДАТОК: стор. 34

+ І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

БОГОРОДИЧНИЙ.

Богородице, Ти єси виноградна лоза істинна, що зростила
нам плід життя. Благаємо Тебе: молися, Владичице, з Апостолами й з усіма Святими, щоб були помилувані душі наші.
Господь Бог благословенний, благословенний Господь
день у день, поспіши на поміч нам, Бог спасіння нашого; Бог
наш — Бог, щоб спасати. (Пс 67: 20-21)
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ТРИСВЯТE І МОЛИТВА ГОСПОДНЯ.
+ Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас. (тричі)
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи
наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і
зціли немочі наші, імени Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє;
нехай прийде царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі,
так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости
нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не
введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
+ Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе,
Сину Божий, помилуй нас. Амінь.

КОНДAК.
Читаємо кондак дня, празника або святому.

ДИВ. ДОДАТОК: стор. 34
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Господи, помилуй. (40 разів)

МОЛИТВА ЧАСУ.
Ти, що кожного часу й кожної години на небі й на землі
поклоняємий і славимий, Христе Боже, Довготерпеливий,
Многомилостивий і Премилосердний, що праведників любиш
і грішників милуєш, що всіх кличеш до спасіння обітницею
прийдешніх благ. Прийми, Господи, в цю годину й наші
молитви, і направ життя наше до заповідей Твоїх. Душі
наші освяти, тіла очисти, помисли направ, думки очисти, і
визволи нас від усякої скорботи, біди й страждання. Оточи
нас святими Твоїми Ангелами, щоб ми, бережені і проваджені
ними, прийшли до єдности віри й до пізнання неприступної
Твоєї слави, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь.
Господи, помилуй. (тричі)
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТІЙ БОГОРОДИЦІ.
Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від
Серафимів, що без істління Бога-Слово породила, сущую
Богородицю, Тебе величаємо.
Господи, благослови.
+ Боже, ущедри нас і благослови нас; просвіти лице Твоє на
нас, і помилуй нас. Амінь.
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МОЛИТВА СВ. МАРДАРIЯ.

Владико Боже, Отче Вседержителю; Господи, Сину
Єдинородний, Icусе Христе; й Святий Душе — єдине Божество,
єдина Сило, помилуй мене грішного і, як Сам знаєш, спаси
мене, недостойного раба Твого, бо Ти благословен єси на віки
віків. Амінь.
КIНЕЦЬ ТРЕТЬОГО ЧАСУ.
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ЧАС ШОСТИЙ
Від Фоминої Неділі до Віддання Пасхи замість “Прийдіть, поклонімось”
тричі співаємо тропар Пасхи: «Христос воскрес із мертвих...».

ПОКЛОНІННЯ ГОСПОДУ ІСУСУ ХРИСТУ.
+ Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
+ Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя
нашого, Бога.
+ Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя
і Бога нашого.

53 ПСАЛОМ.

ПОВЧАННЯ ДАВИДА, КОЛИ ПРИЙШЛИ ЗИФЕЇ І СКАЗАЛИ САУЛУ:
«ЧИ НЕ В НАС ХОВАЄТЬСЯ ДАВИД?»

Боже, в ім’я Твоє спаси мене і силою Твоєю допоможи
мені. 4. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх.
5.
Бо чужі повстали на мене, і сильні шукають душі моєї, і не
мають вони Бога перед собою. 6. Та ось Бог помагає мені, і
Господь підкріпляє душу мою. 7. Він відплатить за зло ворогам моїм. Істиною Твоєю, Боже, Ти погубиш їх. 8. Від серця
принесу жертву Тобі і прославлю ім’я Твоє, бо воно благе.
9.
Бо Ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх
сміливо дивиться око моє.
1-3.
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54 ПСАЛОМ.

ПОВЧАННЯ ДАВИДА.

Вислухай, Боже, молитву мою і не зневаж благання
мого. 3. Прихилися і вислухай мене. Я плачу від туги моєї,
4.
і тривожуся від голосу ворожого і від утисків нечестивців.
5.
Бо вони чинять мені беззаконня й у гніві ворогують
проти мене. 6. Серце моє стривожилося в мені, смертельні
страхіття напали на мене. 7. Страх і трепет прийшли на мене,
і жах огорнув мене. 8. І я сказав: хто дав би мені крила, як у
голуба, я б полетів та відпочив би. 9. Полетів би якнайдалі,
став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від
слабкодухосте і від бурі. 10. Розбий, Господи, і роз’єднай
змову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті.
11.
Вдень і вночі вони обходять його по мурах його, а усередині
його — беззаконня та кривда. 12. І не зникають з вулиць
його насильство і зрада. 13. Та якби це ворог ганьбив мене, я
стерпів би; або якби це ненависник мій величався наді мною,
я не зважав би на нього. 14. Але ти, чоловіче — однодумцю
мій, приятелю і друже мій, 15. з яким ми щиро сходилися і
до дому Божого разом ходили. 16. Нехай загибель прийде на
них, бо лукавство в оселях їхніх посеред них. 17. Я ж до Бога
взиваю, і Господь почує мене. 18. Увечері, і вранці, і опівдні
буду благати й молити, і Він почує голос мій. 19. Він визволить
миром душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене.
20.
Почує мене Бог, і упокорить їх Той, Хто перебуває вічно.
Бо нема в них каяття, і не бояться вони Бога. 21. Підіймають
руки свої на невинних і оскверняють завіт Його. 22. Уста
їх масніші від масла, а в серці їх злоба. Масні, як олива,
слова їх, але то гострі стріли. 23. Покладайся на Господа у
скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть Він
упасти праведникові. 24. Ти, Боже, кинеш їх у яму погибелі.
1-2.
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Кровожерні й підступні не доживуть і до половини віку
свого. Я ж, Господи, уповаю на Тебе.

90 ПСАЛОМ.

ХВАЛЕБНА ПІСНЯ ДАВИДА.

Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом
Бога Небесного оселиться. 2. Каже він до Господа: «Ти
Пристановище і Захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього».
3.
Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної.
4.
Плечима Своїми Він захистить тебе, і під тінню крил Його
ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його.
5.
Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. 6. Ані
пошесті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла опівдні.
7.
Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до
тебе не наблизиться. 8. Тільки очима твоїми будеш дивитися
і помсту над беззаконними бачити. 9. Бо ти сказав: Господь
— надія моя, і Все-вишнього ти обрав за оборонця собі.
10.
Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до
оселі твоєї. 11. Бо Він ангелам Своїм звелить, щоб охороняли
тебе на всіх путях твоїх. 12. На руках вони понесуть тебе, щоб
нога твоя не спіткнулася об камінь. 13. На гаспида й василіска
ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. 14. Бо каже Господь:
«За те, що він поклав надію на Мене, Я визволю його і захищу
його, бо він знає ім’я Моє. 15. Буде кликати Мене, Я почую
його; буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його.
16.
Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння Моє».
1.

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
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+ Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. (тричі)

Господи, помилуй. (тричі)

ТРОПАРІ.
Читається тропар дня, празника, або святому. Якщо призначені два
тропарі — перший читається перед «Слава Отцю…»

+ Слава Отцю і Сину і Святому Духові.

ДИВ. ДОДАТОК: стор. 34

+ І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

БОГОРОДИЧНИЙ.
Через превеликі гріхи наші сміливости не маємо, але Ти,
Богородице Діво, благай Народженого від Тебе: бо багато
може молитва Матері до благосердя Владики. Не відкинь
благання грішних, Всечиста, бо Милостивий і спасти може
Той, Хто й страждати за нас зволив.
Скоро пошли нам щедроти Твої, Господи, бо зубожіли дуже
ми. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імени
Твого; Господи, визволи нас і очисти гріхи наші заради імени
Твого. (Пс 78: 8-9)
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ТРИСВЯТE І МОЛИТВА ГОСПОДНЯ.
+ Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас. (тричі)
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи
наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і
зціли немочі наші, імени Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє;
нехай прийде царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі,
так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости
нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не
введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
+ Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе,
Сину Божий, помилуй нас. Амінь.

КОНДAК.
Читається кондак дня, празника або святому.

ДИВ. ДОДАТОК: стор. 34
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Господи, помилуй. (40 разів)

МОЛИТВА ЧАСУ.
Ти, що кожного часу й кожної години на небі й на землі
поклоняємий і слави-мий, Христе Боже, Довготерпеливий,
Многомилостивий і Премилосердний, що праведників любиш
і грішників милуєш, що всіх кличеш до спасіння обітницею
прийдешніх благ. Прийми, Господи, в цю годину й наші
молитви, і направ життя наше до заповідей Твоїх. Душі
наші освяти, тіла очисти, помисли направ, думки очисти, і
визволи нас від усякої скорботи, біди й страждання. Оточи
нас святими Твоїми Ангелами, щоб ми, бережені і проваджені
ними, прийшли до єдности віри й до пізнання неприступної
Твоєї слави, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь.
Господи, помилуй. (тричі)
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТІЙ БОГОРОДИЦІ.
Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від
Серафимів, що без істління Бога-Слово породила, сущую
Богородицю, Тебе величаємо.
Господи, благослови.
+ Боже, ущедри нас і благослови нас; просвіти лице Твоє на
нас, і помилуй нас. Амінь.
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МОЛИТВА СВЯТОГО ВАСИЛIЯ ВЕЛИКОГО.
Боже й Господи Сил і всього творіння
Сотворителю: Ти з милосердя і нез-рінянної милости
Твоєї послав на спасіння роду нашого Єдинородного Сина
Твого, Господа нашого Ісуса Христа, і чесним Його Хрестом
рукописання гріхів наших розірвав і переміг Ним начало й
владу темряви.
Сам, Владико Чоловіколюбче, прийми й від нас, грішних,
ці вдячні та благальні молитви, і визволи нас від усякого
всезгубного й темного гріха, і від усіх видимих і невидимих
ворогів, що бажають вчинити нам зло.
Пригвізди до страху Твого тіла наші й не допусти сердець
наших до слів або помислів лукавих;
Але любов’ю Твоєю пройми душі наші, щоб повсякчас
на Тебе дивлячись і світлом Твоїм просвітлені, бачачи Тебе,
неприступне й вічне Світло, ми безперестанно Тобі похвалу й
подяку возсилали —
Безпочатковому Отцеві з Єдинородним Твоїм Сином
і Всесвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
ЧИТЕЦЬ:

Згідно з уставом Святої Гори Афон читець одразу читає:

Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю,
Присноблаженную і Пренепорочную і Матір Бога нашого.
Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від
Серафимів, що без істління Бога-Слово породила, сущую
Богородицю Тебе величаємо.
КІНЕЦЬ ШОСТОГО ЧАСУ.
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ЗOБРАЖАЛЬНІ
102 ПСАЛОМ.

ПСАЛОМ ДАВИДА.

Благослови, душе моя, Господа і, вся істото
моя, ім’я святеє Його. 2. Благослови, душе моя, Господа і не
забувай усіх добродійств Його. 3. Він очищає всі беззаконня
твої, зціляє всі недуги твої. 4. Він звільняє від тління життя
твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. 5. Він виконує благі
бажання твої: оновиться, подібно орляті, юність твоя.
6.
Господь творить справедливість і суд усім покривдженим.
7.
Показав путі Свої Мойсеєві, синам Ізраїлевим — хотіння
Свої. 8. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і
многомилостивий. 9. Не до кінця прогнівається і повік не
ворогуватиме. 10. Не за беззаконнями нашими вчинив нам і
не за гріхами нашими воздав нам. 11. Бо як високо небо над
землею, так утвердив Господь милість Свою над тими, що
бояться Його. 12. Як далеко схід від заходу, так віддалив
Він від нас беззаконня наші. 13. Як отець милує дітей, так
милує Господь тих, що бояться Його. 14. Бо Він знає сутність
нашу, пам’ятає, що ми — порох землі. 15. Людина — як трава,
дні її — немов цвіт польовий, цвіте й відцвітає. 16. Повіє
вітер над нею, і не стане її: не знайти вже й місця по ній.
ВІРНІ:

1.
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Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться
Його. 18. І правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його
і пам’ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. 19. Господь на
небесах уготував Престіл Свій, і Царство Його усім володіє.
20.
Благословіть Господа, [всі] ангели Його, сильні міцністю,
що виконуєте слово Його, слухаючи голосу слів Його.
21.
Благословіть Господа, всі Сили Його, слуги Його,
що творите волю Його. 22. Благословіть Господа, всі діла
Його. На всіх місцях володіння Його благослови, душе моя,
Господа!
17.

ЧИТЕЦЬ: Господи, помилуй. (тричі)
ВІРНІ: + Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

145 ПСАЛОМ.

АЛИЛУЯ. АГГЕЯ Й ЗАХАРІЇ.

Хвали, душе моя, Господа! Буду хвалити Господа,
поки й життя мого. 2. Співатиму Богові моєму, поки й живу.
3.
Не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема
спасіння. 4. Вийде дух його і вернеться в землю свою; в
той день загинуть усі помисли його. 5. Блажен, кому Бог
Якова — помічник його; у кого надія на Господа Бога свого,
6.
що створив небо і землю, море і все, що в них; Він береже
істину повік, 7. творить суд покривдженим, дає поживу
голодним. 8. Господь визволяє закованих, Господь умудряє
сліпців, Господь підносить повалених, Господь любить
праведників; 9. Господь охороняє пришельців; сироту і вдову
прийме, а путь грішників погубить. 10. Царюватиме Господь
повіки, Бог твій, Сіоне, з роду в рід.
ВІРНІ:

1.
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ВІРНІ: + І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

ЄДИНОРОДНИЙ СИНУ.
ВІРНІ: Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний

єси, Ти зволив ради нашого спасіння воплотитися від
святої Богородиці і Приснодіви Марії, непреложно ставши
чоловіком; Ти розп’ятий був, Христе Боже, і смертю смерть
подолав; Ти єдиний у Святій Тройці, співпрославлюваний з
Отцем і Святим Духом, спаси нас.
ЧИТЕЦЬ: Господи, помилуй. (тричі)

БЛАЖЕНСТВА (Мт 5:3–12).
ВІРНІ: У царстві Твоїм пом’яни нас, Господи, коли прийдеш

у царство Твоє.
+ Блаженні убогії духом, бо їхнє є царство небесне.
+ Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться.
+ Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю.
+ Блаженні голодні і спрагнені правди, бо вони наситяться.
+ Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.
+ Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
+ Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
+ Блаженні гнані за правду, бо їх є царство небесне.
+ Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, та
ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиво, Мене
ради.
Радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода вам на
небесах.
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ВХІДНЕ.
В НЕДІЛЮ:

ВІРНІ: Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа.

Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо
Тобі: Алилуя.
НА ТИЖНІ:

ВІРНІ: Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа.

Спаси нас, Сину Божий, дивний у святих Своїх, співаємо
Тобі: Алилуя.
НА БОГОРОДИЧНІ СВЯТА:

ВІРНІ: Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа.

Спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо
Тобі: Алилуя.

ТРОПАРІ.
Співаємо призначений тропар / призначені тропарі.

ДИВ. ДОДАТОК: стор. 34

ТРИСВЯТЕ.
+ Святий Боже, Святий
Безсмертний, помилуй нас. (тричі)
ВІРНІ:
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Кріпкий,

Святий

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
Святий Безсмертний, помилуй нас.
+ Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас.

ПРОКИМЕН.
ДИВ. ДОДАТОК: стор. 34

ЧИТЕЦЬ: Прокимен на голос .
Читець виголошує прокимен дня.

ВІРНІ:
ЧИТЕЦЬ:
ВІРНІ:
ЧИТЕЦЬ:
ВІРНІ:

[ повторюють прокимен ]
[ виголошує стих ]
[ повторюють прокимен ]
[ виголошує до половини прокимна ]
[ співають другу половину прокимна ]

ЧИТАННЯ АПОСТОЛА.
ЧИТЕЦЬ: Від [ заголовок апостола ] читання.
Читець читає апостола.
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АЛИЛУАРІЙ.
ДИВ. ДОДАТОК: стор. 34

ЧИТЕЦЬ: Алилуя на голос .
Читець виголошує алилуарій дня.

ВІРНІ: Алилуя, алилуя, алилуя.
ЧИТЕЦЬ: [ виголошує перший стих алилуарія ]
ВІРНІ: Алилуя, алилуя, алилуя.
ЧИТЕЦЬ: [ виголошує другий стих алилуарія ]
ВІРНІ: Алилуя, алилуя, алилуя.

ЧИТАННЯ СВЯТОЇ ЄВАНГЕЛІЇ.
ЧИТЕЦЬ: Від [ ім’я євангелиста ] святої Євангелії читання.

ВІРНІ: + Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Якщо є диякон або благословенний архієреєм на служіння іподиякон,
читець, чи псаломщик, той читає призначене читання Євангелії
посередині каплиці, обличчям до вівтаря. Якщо немає такого, хтось із
вірних читає Євангелію простим голосом — та не посередині каплиці.
Після читання:

ВІРНІ: + Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
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МОЛИТВА ГОСПОДУ БОГУ САВАОФУ.
ЧИТЕЦЬ: + Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і

повсякчас, і на віки віків. Амінь.
+ Пом’яни нас, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє.
(Поклін)

+ Пом’яни нас, Владико, коли прийдеш у Царство Твоє.
(Поклін)

+ Пом’яни нас, Святий, коли прийдеш у Царство Твоє.
(Поклін)
Ці стихи без поклонів:

Хор небесний прославляє Тебе й промовляє: «Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф, повні небо і земля слави Твоєї».
Стих: Приступіть до Нього й просвітіться, і лиця ваші не

осоромляться.
Хор небесний прославляє Тебе й промовляє: «Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф, повні небо і земля слави Твоєї».
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Хор святих ангелів і архангелів зі всіма Небесними Силами
прославляє Тебе й промовляє: «Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф, повне небо і земля слави Твоєї».
+ І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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СИМВОЛ ВІРИ.
ВІРНІ: + Вірую в єдиного Бога – Отця, Вседержителя,

Творця неба й землі, і всього видимого і невидимого.
+ І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого,
Єдинород-ного, від Отця рожденного перше всіх віків. Світло
від Світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного,
несотво-ренного, єдиносущного з Отцем, через котрого
все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння
зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви,
і став чоловіком. І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і
страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було
написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову
прийде у славі судити живих і мертвих, і царству Його не буде
кінця.
+ І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця
походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і
однакова слава, що говорив через Пророків.
+ В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву. Визнаю
одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння
мертвих і життя будучого віку. Амінь.

THE PRAYER OF FORGIVENESS.
ЧИТЕЦЬ: Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші

вільні й невільні, які вчинили ми словом чи ділом, свідомо й
несвІдомо, вдень І вночі, розумом І думкою. Усе нам прости,
бо Ти Благий і Чоловіколюбець.
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ.

ВІРНІ: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я

Твоє; нехай прийде царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на
небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і
не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
+ Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе,
Сину Божий, помилуй нас. Амінь.

КОНДАКИ.
Співаємо призначений кондак / призначені кондаки.

ДИВ. ДОДАТОК: стор. 34

Потім КОЖНОГО ДНЯ ОКРІМ НЕДІЛІ, промовляємо:

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

КОНДАК ЗА СПОЧИЛИХ, НА ГЛАС 8.
Зі святими упокой, Христе, душі рабів Твоїх, де нема ні
болісті, ні печалі, ні зітхання, а життя безконечнеє.

+ І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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І потім промовляємо кожного дня, КРІМ СУБОТИ:
КОЖНОГО ДНЯ, КРІМ СУБОТИ:

БОГОРОДИЧНИЙ, НА ГЛАС 8.

Заступнице християн усердная, молитвеницe до Творця
надійная, не зневаж молитви грішників, але прийди
швидше, як благая, на поміч нам, що з вірою взиваємо до
Тебе: «Поспіши на молитву і скоро прийди на благання,
бо Ти заступаєшся завжди за тих, що шанують Тебе,
Богородице!»
А це промовляється в СУБОТУ:
В СУБОТУ:

КОНДАК МУЧЕНИКАМ, НА ГЛАС 8.

Як первістки природи, Тобі, Господи, Творче творіння,
вселенна приносить богоносних Мучеників. Їхніми молитвами, Богородицею, збережи в мирі глибокому Церкву
Твою — людей Твоїх, Многомилостивий.

ЧИТЕЦЬ: Господи, помилуй. (12 разів)

МОЛИТВА ВСЕСВЯТІЙ ТРОЙЦІ.
Всесвята Тройце, єдиносущна Державо,
нероздільне Царство, всякого блага Причино, вияви любов
і до мене грішного: зміцни, врозуми серце моє і знищи всю
мою скверну; просвіти мою думку, щоб я повсякчас славив,
хвалив і поклонявся і промовляв:
ЧИТЕЦЬ:

ВІРНІ: Єдин Свят, єдин Господь, Ісус Христос на славу Бога

Отця. Амінь.
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+ Нехай буде ім’я Господнє благословенне віднині і довіку.
(тричі)

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.

33 ПСАЛОМ.

ПСАЛОМ ДАВИДА, КОЛИ ВІН ПРИКИНУВСЯ БЕЗУМНИМ ПЕРЕД
АВИМЕЛЕХОМ, ЯКИЙ ЧЕРЕЗ ЦЕ ВІДПУСТИВ ЙОГО.

Благословлю Господа на всякий час, завжди
хвала Йому в устах моїх. 3. Господом буде хвалитися душа
моя; нехай почують вірні і звеселяться. 4. Величайте Господа
зі мною, і прославмо ім’я Його всі вкупі. 5. Я шукав Господа, і
Він почув мене і від усіх скорбот визволив мене. 6. Приступіть
до Нього й просвітіться, і лиця ваші не осоромляться.
7.
Ось убогий благав, і Господь почув його і від усіх скорбот
спас його. 8. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його,
і визволяє їх. 9. Споживіть і побачите, що благий Господь.
Блажен муж, що уповає на Нього. 10. Бійтеся Господа, [всі]
святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його.
11.
Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа,
не будуть позбавлені всякого блага. 12. Прийдіть, діти,
послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. 13. Хто з
людей бажає жити і бачити дні благі — 14. стримуй язик свій
від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. 15. Ухиляйся від
всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того. 16. Очі
Господні звернені до праведних, і вуха Його до молитви їх.
17.
Лице ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити
з землі й пам’ять про них. 18. Взивали [праведні], і Господь
почув їх і від усіх скорбот визволив їх. 19. Близько Господь
до скорботних серцем, і смиренних духом Він спасає.
ЧИТЕЦЬ:

1-2.
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Багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить
його Господь. 21. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не
зламається. 22. Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять
праведного, загинуть. 23. Господь визволить душі рабів Своїх, і
не загине ніхто з тих, що уповають на Нього.
20.

ДОСТОЙНО Є, НА ГЛАС 8.

ВІРНІ: Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю,

присноблаженную і пренепорочную і Матір Бога нашого.
Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від
Серафимів, що без істління Бога-Слово породила, сущую
Богородицю, Тебе величаємо.

ВІДПУСТ.
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
Господи, помилуй. (тричі)
ЧИТЕЦЬ: Господи Ісусе Христе, Молитвами пречистої Твоєї

Матері; cилою Чесного і Животворчого Хреста; заступництвом
чесних небесних сил безплотних; преподобних і богоносних
Отців наших, і всіх Святих, помилуй нас.
ВІРНІ: Амінь.

Господи, помилуй. (тричі)
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МОЛИТВА В ЧАС РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОРОНОВІРУСУ.

Г

осподи Ісусе Христе, у Своїй люблячій турботі, Ти подоро-

жував містами і селами, “зцілюючи всяку недугу та хворобу”.
З Твого повеління, хворі ставали здоровими. Прийди і сьогодні нам на допомогу, у час глобального розпалу та поширення
коронавірусу, щоб ми могли відчути Твою цілющу любов.
Будь з родинами тих, хто є хворий або помер. Нехай до них повернеться їхня сила та здоров’я завдяки якісній медичній допомозі.
У хвилини переживань і смутку, захисти їх від хвороби та відчаю.
Зціли нас від нашого страху, який перешкоджає націям спільно
працювати та ближнім допомагати один одному.
Перебувай з лікарями, медсестрами, дослідниками та всіма
медичними працівниками, що стараються вилікувати та допомогти
постраждалим та з тими, які піддають себе ризику в цьому процесі.
Вилікуй нас від нашої гордості, яка може схилити нас до думки,
що ми є невразливі до захворювання, яке не знає меж. Перебувай
з лідерами усіх націй. Дай їм бачення діяти милосердно та з справжньою турботою дбати про добробут людей, яким вони призначені
служити. Пошли їм мудрість вкласти зусилля у довгострокові шляхи
боротьби з цією епідемією, які допоможуть уникнути зараженню або
запобіжать його подальшому поширенню.
Господи Боже, наш Спасителю та Цілителю усього, перебувай з
нами у цей час невпевненості та скорботи.
Будучи вдома чи за кордоном, в оточенні багатьох чи лише кількох
людей, які страждають цією хворобою, перебувай з нами Господи,
коли ми терпимо, сумуємо та прикладаємо зусилля для запобігання
поширенню цієї недуги.
Бо Ти єси Милосердний і Люблячий Бог, і Тобі ми славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.
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1. З ВОСКРЕСНОГО ОКТОЇХА.

ГЛАС 1.
ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ, НА ГЛАС 1.
Хоч камінь запечатали юдеї, і воїни стерегли пречисте
Тіло Твоє, воскрес Ти на третій день, Спасе, даруючи світові
життя. Ради цього cили небесні взивали до Тебе, Життядавче:
Слава Воскресінню Твоєму, Христе, слава царству Твоєму,
слава провидінню Твоєму, єдиний Чоловіколюбче.

КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ, НА ГЛАС 1.
Воскрес єси, як Бог із гробу у славі, і світ з Собою
воскресив, людське єство, як Бога, оспівує Тебе, і смерть
щезла. Адам же торжествує, Владико, і Єва, нині з неволі
визволяючись, радується, взиваючи: Ти єси Христе — Той,
що всім подаєш воскресіння.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 1 (Пс. 32:22, 1).
Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми
вповаємо на Тебе.
Стих: Радуйтеся праведні в Господі, праведним подобає

похвала.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 1 (Пс. 17:47, 50).
Бог відплату дає за мене, і покорив мені народи.
Стих: Він величає спасіння Свого царя, і творить милість

помазаникові Своєму Давиду і родові його довіку.
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1. З ВОСКРЕСНОГО ОКТОЇХА.

ГЛАС 2.
ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ, НА ГЛАС 2.
Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, тоді
ад умертвив Ти сяйвом божества. Коли ж і померлих із
глибин підземних воскресив Ти, всі сили небесні взивали:
Життядавче, Христе Боже наш, слава Тобі.

КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ, НА ГЛАС 2.
Воскрес єси із гробу, всесильний Спасе, і пекло, побачивши
чудо, злякалося, і мертві воскресли, а творіння ж, бачачи,
радується разом з Тобою і Адам веселиться, і світ, Спасе мій,
оспівує Тебе повсякчасно.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 2 (Пс. 117:14, 18).
Господь – моя сила і моя пісня і Він став моїм спасінням.
Стих: Караючи, покарав мене Господь, але не віддав мене

на смерть.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 2 (Пс. 19:2, 10).
Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе
ім’я Бога Якова.
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день

ми не звертались до Тебе.
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1. З ВОСКРЕСНОГО ОКТОЇХА.

ГЛАС 3.
ТРОПАР, НА ГЛАС 3.
Нехай веселяться небесні, нехай радуються земні, бо
сотворив державу силою Своєю Господь, подолав смертю
смерть, первістком мертвих став, із безодні аду визволив нас
і подав світові велику милість.

КОНДАК, НА ГЛАС 3.
Воскрес Ти днеcь із гробу, Щедрий, і нас вивів єси із
врат смертних, сьогодні Адам торжествує, і радується Єва,
а разом Пророки з Патріярхами безперестанно оспівують
божественну могутність Твоєї влади.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 3 (Пс. 46:6, 1).
Співайте Богові нашому, співайте, співайте Цареві нашому,
співайте.
Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога

голосом радости.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 3 (Пс. 30:1, 3).
На Тебе, Господи, уповаю, щоб не осоромитися повік.
Стих: Будь мені Богом, оборонцем, і домом пристановища,

щоб спасти мене.
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1. З ВОСКРЕСНОГО ОКТОЇХА.

ГЛАС 4.
ТРОПАР, НА ГЛАС 4.

Світлую Воскресіння проповідь від Ангела почувши,
Господні Учениці, і прадідне осудження відкинувши,
Апостолам хвалячись, промовляли: «Знищена смерть,
воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість».

КОНДАК, НА ГЛАС 4.
Спас і Визволитель мій, із гробу як Бог, воскресив від
смерти земнородних і ворота пекельні сокрушив, і, як
Владика, на третій день воскрес.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 4 (Пс. 103:24, 1).
Які величні діла Твої, Господи, все премудрістю сотворив
єси.
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи Боже мій, Ти

вельми звеличився єси.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 4 (Пс. 44:4, 8).
Натягни лук та йди щасливо і царствуй по правді, лагідно і
справедливо.
Стих: Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня.
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1. З ВОСКРЕСНОГО ОКТОЇХА.

ГЛАС 5.
ТРОПАР, НА ГЛАС 5.
Співбезпочаткове Слово Отцю і Духові, від Діви
народжений на спасіння наше, оспівуймо, вірні, і поклонімося,
бо Він благозволив Тілом зійти на Хрест і смерть перетерпіти,
і воскресити померлих славним Воскресінням Своїм.

КОНДАК, НА ГЛАС 5.

До аду, Спасе мій, зійшов єси і ворота зруйнував Ти, як
Всесильний. Померлих, як Творець, воскресив з Собою, і
смерти жало притупив Ти — і Адам від клятви визволений,
Чоловіколюбче. Тому всі ми взиваємо: Спаси нас, Господи.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 5 (Пс. 11:8, 1).
Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і
повік.
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 5 (Пс. 88:2, 3).
Милости Твої, Господи, повік оспівуватиму, з роду в рід
оповім істину Твою устами моїми.
Стих: Бо Ти сказав: повік збудується милість, на небесах

утвердиться істина Твоя.

39

1. З ВОСКРЕСНОГО ОКТОЇХА.

ГЛАС 6.
ТРОПАР, НА ГЛАС 6.

Ангельські сили на гробі Твоїм і ті, що стерегли, умертвіли,
і стояла Марія у гробі, шукаючи пречистого Тіла Твого.
Полонив Ти ад, не спокушений ним; зустрів єси Діву, даруючи
життя. Господи, що воскрес із мертвих, слава Тобі.

КОНДАК, НА ГЛАС 6.
Життєдавець Христос Бог, животворчою рукою з темряви
безодні воскресивши всіх померлих, воскресіння подав
людському родові. Він бо є Спаситель, воскресіння, життя і
Бог усіх.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 6 (Пс. 27:9, 1).
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє.
Стих: До Тебе, Господи, взиваю, Боже мій, не мовчи передо

мною.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 6 (Пс. 90:2, 3).
Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом
Бога небесного оселиться.
Стих: Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій,

Бог мій, і я уповаю на Нього.
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1. З ВОСКРЕСНОГО ОКТОЇХА.

ГЛАС 7.
ТРОПАР, НА ГЛАС 7.
Зруйнував єси Хрестом Твоїм смерть, відкрив Ти розбійнику
рай, Мироносицям плач змінив, і Апостолам проповідувати
повелів єси, що Ти воскрес, Христе Боже, даючи світові
велику милість.

КОНДАК, НА ГЛАС 7.
Влада смерти не може вже тримати людей, бо зійшов
Христос, сокрушаючи і знищуючи сили ї ї. Ад вже переможений.
Пророки одностайно радуються. Явив-ся Спас сущим у вірі,
промовляючи: Виходьте, вірні, до воскресіння.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 7 (Пс. 28:11, 1).
Господь кріпость людям Своїм дасть, Господь благословить
людей Своїх миром.
Стих: Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві

молодих ягнят.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 7ИЙ (Пс. 91:2, 3).

Благо є прославляти Господа, і співати імені Твоєму,
Всевишній.
Стих: Сповіщати вранці про милість Твою, і вночі про

правду Твою.
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1. З ВОСКРЕСНОГО ОКТОЇХА.

ГЛАС 8.
ТРОПАР, НА ГЛАС 8.
З висоти зійшов єси, Благоутробний, погребіння прийняв
триденне, щоб нас визволити від пристрастей. Життя і
Воскресіння наше, Господи, слава Тобі.

КОНДАК, НА ГЛАС 8.
Воскресши з гробу, померлих підняв; Адама воскресив єси,
і Єва радується Твоєму Воскресінню, і кінці світу святкують
Твоє Воскресіння з мертвих, Многомилостивий.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 8 (Пс. 75:11, 1).
Помоліться і хвалу віддайте Господеві Богу нашому.
Стих: Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике ім’я Його.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 8 (Пс. 94:1, 2).
Прийдіть, заспіваймо
Спасителю нашому.

Господеві,

вик-ликуймо

Богові,

Стих: Ходімо перед лицем Його з хвалою, і в псалмах

викликуймо Йому.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

ПОНЕДІЛОК.

АНГЕЛАМ І СИЛАМ БЕЗПЛОТНИМ
ТРОПАР БЕЗПЛОТНИХ СИЛ, НА ГЛАС 4.
Небесних воїнств архистратиги завжди молимо вас ми,
недостойнії, щоб вашими молитвами оберігали нас покровом
крил духовної вашої слави, охороняючи нас, що старанно
припадаємо до вас і взиваємо: Від бід визволіть нас, як
чинноначальники небесних сил.
* На будніх, якщо ніякого свята нема, то читається спочатку
кондак Преображення, потім дня та храму. Якщо є храм Господній,
то читаємо спочатку кондак храму, а потім дня.

*КОНДАК ПРЕОБРАЖЕННЯ, НА ГЛАС 7.
На горі преобразився єси і Ученики бачили славу
Твою, Христе Боже, скільки змогли — щоб коли побачать
Тебе розп’ятого зрозуміли, що Твоє страждання було
добровільне, і світові проповідували, що Ти єси воістину
Отцівське сяйво.

КОНДАК БЕЗПЛОТНИХ СИЛ, НА ГЛАС 2.
Архистратиги Божі, служителі Божест-венної слави,
Ангелів начальники і людей наставники, корисного для нас
просіть і великої милости як Безплотних, архистратиги.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

ПОНЕДІЛОК.

АНГЕЛАМ І СИЛАМ БЕЗПЛОТНИМ

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 4 (Пс. 103:4, 1).

Ти твориш духів Ангелами Своїми і слугами Своїми –
вогненне полум’я.
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи Боже мій, ти

вельми звеличився єси.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 5 (Пс. 148:2, 5).

Хваліте Господа, всі Ангели Його, хваліте Його, всі cили
Його.
Стих: Бо Він промовив – і сталося, Він повелів – і

створилося.

44

2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

ВIВТОРОК.

ПРЕДТЕЧІ ХРЕСТИТЕЛЯ ІОАНА
ТРОПАР ПРЕДТЕЧІ, НА ГЛАС 2.
Пам’ять праведного з похвалами, тобі ж бо достатньо
свідчення Господнього, Предтече. З’явився воістину і за
пророків чесніший, бо в струменях сподобився хрестити
Проповіданого. Тому-то за істину постраждав, радіючи
благовістив єси і тим що в аді, Бога явленого в тілі, що взяв
гріхи світу і подає нам велику милість.

* На будніх, якщо ніякого свята нема, то читається спочатку
кондак Преображення, потім дня та храму. Якщо є храм Господній,
то читаємо спочатку кондак храму, а потім дня.

*КОНДАК ПРЕОБРАЖЕННЯ, НА ГЛАС 7.
На горі преобразився єси і Ученики бачили славу
Твою, Христе Боже, скільки змогли — щоб коли побачать
Тебе розп’ятого зрозуміли, що Твоє страждання було
добровільне, і світові проповідували, що Ти єси воістину
Отцівське сяйво.

КОНДАК ПРЕДТЕЧІ, НА ГЛАС 3.
Пророче Божий і Предтече благодати, Голову твою, як рожу
священнішу в землі знайшовши, зцілення завжди приймаємо.
Це ж бо знову, як і раніше, у світі проповідуєш покаяння.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

ВIВТОРОК.

ПРЕДТЕЧІ ХРЕСТИТЕЛЯ ІОАНА
ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 7 (Пс. 63:11, 2).
Звеселиться праведник у Господі і уповатиме на Нього.
Стих: Вислухай, Боже, голос моління мого, коли буду

молитись до Тебе.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 4 (Пс. 91:12, 13).

Праведник як фінік розцвіте, і як кедр що в Ливані
розмножиться.
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого

зацвітуть.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

СЕРЕДА.

ЧЕСНОМУ ЖИВОТВОРЧОМУ ХРЕСТУ
ТРОПАР ЖИВОТВОРЧОМУ ХРЕСТУ, НА ГЛАС 1.
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє,
перемогу православним християнам над супротивниками
подай і Хрестом Твоїм охороняй нас, оселю Твою.
* На будніх, якщо ніякого свята нема, то читається спочатку
кондак Преображення, потім дня та храму. Якщо є храм Господній,
то читаємо спочатку кондак храму, а потім дня.

*КОНДАК ПРЕОБРАЖЕННЯ, НА ГЛАС 7.
На горі преобразився єси і Ученики бачили славу
Твою, Христе Боже, скільки змогли — щоб коли побачать
Тебе розп’ятого зрозуміли, що Твоє страждання було
добровільне, і світові проповідували, що Ти єси воістину
Отцівське сяйво.

КОНДАК ЖИВОТВОРЧОМУ ХРЕСТУ, НА ГЛАС 4.
Ти, що вознісся на Хрест з волі Твоєї, Христе Боже, даруй
милосердя Твоїй новій оселі, що носить ім’я Твоє. Звесели
силою Твоєю православних християн, подаючи їм перемогу
над супротивниками зброєю миру, непоборним знаменем
перемоги.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

СЕРЕДА.

ЧЕСНОМУ ЖИВОТВОРЧОМУ ХРЕСТУ
ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 3 (Лука 1:46-48).
Величає душа Моя Господа і зрадів дух Мій у Бозі, Спасі
Моїм.
Стих: Бо Він зглянувся на смирення раби Своєї, ось бо від

нині ублажатимуть Мене всі роди.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 8 (Пс. 44:10, 12).
Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє.
Стих: Найбагатші з народів будуть умоляти лице Твоє.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

ЧЕТВЕР.

АПОСТОЛАМ І СВ. МИКОЛАЮ
ТРОПАР СВЯТИХ АПОСТОЛІВ, НА ГЛАС 3.
Апостоли святії, моліть милостивого Бога, щоб відпущення
гріхів подав душам нашим.

ТРОПАР СВЯТОГО МИКОЛАЯ, НА ГЛАС 4.

Правилом віри і образом кротости, учителем стримання,
явився ти пастві твоїй Тим, Хто є істиною всіх речей. Тому
смиренням твоїм придбав ти величність, а убогістю —
багатство. Отче священноначальнику Миколаю, моли Христа
Бога спастися душам нашим.
* На будніх, якщо ніякого свята нема, то читається спочатку
кондак Преображення, потім дня та храму. Якщо є храм Господній,
то читаємо спочатку кондак храму, а потім дня.

*КОНДАК ПРЕОБРАЖЕННЯ, НА ГЛАС 7.
На горі преобразився єси і Ученики бачили славу
Твою, Христе Боже, скільки змогли — щоб коли побачать
Тебе розп’ятого зрозуміли, що Твоє страждання було
добровільне, і світові проповідували, що Ти єси воістину
Отцівське сяйво.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

ЧЕТВЕР.

АПОСТОЛАМ І СВ. МИКОЛАЮ
КОНДАК СВЯТИХ АПОСТОЛІВ, НА ГЛАС 2.
Твердих і боговісних проповідників, верховних Апостолів
Твоїх, Господи, прийняв Ти в насолоду Твоїх благ і упокоєння:
болісті їхні і смерть прийняв Ти, більше від усяких плодів,
єдиний Серцезнавче.

КОНДАК СВЯТОГО МИКОЛАЯ, НА ГЛАС 3.
В Мирах, святителю, явився єси священнослужителем;
звершивши Христову Євангелію, преподобний, ти поклав
душу свою за людей твоїх і врятував неповинних від смерти.
Тому і став ти святим, як великий тайнознавець Божої
благодати.

ПРОКИМЕН СВВ. АПОСТОЛІВ, НА ГЛАС 8 (Пс. 18:5, 2).
По всій землі лунає голос їх і до краю вселенної слова їх.
Стих: Небеса возвіщають славу Божу, про діла ж Його

промовляє небозвід.

АЛИЛУЯ СВВ. АПОСТОЛІВ, НА ГЛАС 1 (Пс. 88:5, 7).

Небеса прославлять чудеса Твої, Господи, і істину Твою в
церкві святих.
Стих: Прославлюваний Бог у зборі святих.

50

2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

П’ЯТНИЦЯ.

ЧЕСНОМУ ЖИВОТВОРЧОМУ ХРЕСТУ
ТРОПАР ЖИВОТВОРЧОМУ ХРЕСТУ, НА ГЛАС 1.
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє,
перемогу православним християнам над супротивниками подай і Хрестом Твоїм охороняй нас, оселю Твою.
* На будніх, якщо ніякого свята нема, то читається спочатку
кондак Преображення, потім дня та храму. Якщо є храм Господній,
то читаємо спочатку кондак храму, а потім дня.

*КОНДАК ПРЕОБРАЖЕННЯ, НА ГЛАС 7.
На горі преобразився єси і Ученики бачили славу
Твою, Христе Боже, скільки змогли — щоб коли побачать
Тебе розп’ятого зрозуміли, що Твоє страждання було
добровільне, і світові проповідували, що Ти єси воістину
Отцівське сяйво.

КОНДАК ЖИВОТВОРЧОМУ ХРЕСТУ, НА ГЛАС 4.
Ти, що вознісся на Хрест з волі Твоєї, Христе Боже, даруй
милосердя Твоїй новій оселі, що носить ім’я Твоє. Звесели
силою Твоєю православних християн, подаючи їм перемогу
над супротивниками зброєю миру, непоборним знаменем
перемоги.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

П’ЯТНИЦЯ.

ЧЕСНОМУ ЖИВОТВОРЧОМУ ХРЕСТУ
ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 7 (Пс. 98:5, 1).
Вознесіте Господа Бога нашого, і поклоняйтеся підніжжям
ніг Його, бо святе воно.
Стих: Господь воцарився, нехай гніваються люди.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 1 (Пс. 73:2, 12).
Згадай громаду Твою, яку придбав Ти спочатку.
Стих: Бог – Цар наш споконвіку, учинив спасіння посеред

землі.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

СУБОТА.

ВСІХ СВЯТИХ І ЗА ПОМЕРЛИХ
ТРОПАР ВСІХ СВЯТИХ, НА ГЛАС 2.
Апостоли, Мученики і Пророки, Святителі, Преподобні
і Праведні, що добре подвиг звершили і віру зберегли,
маючи сміливість за нас до Спаса; Його, як Благого, моліть,
молимося, щоб спастися душам нашим.

ТРОПАР ЗА ПОМЕРЛИХ, НА ГЛАС 2.
Пом’яни, Господи, як благий, рабів Твоїх, і тих, що в житті
згрішили, прости, бо ніхто не є безгрішний, тільки Ти, що
можеш і померлим дати упокоєння.
ПРИМІТКА: оскільки кондак за Померлих читається теж в будні дні,
порядок читання суботніх кондаків подається на місці — в тексті
Зображальних, вище (стор. 28-29).

КОНДАК ЗА ПОМЕРЛИХ, НА ГЛАС 8.
Зі святими упокой, Христе, душі рабів Твоїх, де нема ні
болісті, ні печалі, ні зітхання, а життя безконечнеє.

КОНДАК МУЧЕНИКІВ, НА ГЛАС 8.
Як первістки природи, Тобі, Господи, Творче творіння,
вселенна приносить богоносних Мучеників. Їхніми молитвами, Богородицею, збережи в мирі глибокому Церкву Твою
— людей Твоїх, Многомилостивий.
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2. ЗМІННІ ЧАСТИНИ — ДЕННІ.

СУБОТА.

ВСІХ СВЯТИХ І ЗА ПОМЕРЛИХ
ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 8 (Пс. 31:11, 1).
Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні.
Стих: Блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи

покрито.

ПРОКИМЕН ЗА ПОМЕРЛИХ, НА ГЛАС 6 (Пс. 24:13).
Душі їх у блаженстві перебуватимуть.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 4 (Пс. 33:18, 20; 64:5).
Взивали праведні і Господь вислухав їх, і від усіх скорбот
визволив їх.
Стих: Багато скорбот у праведних, але від них усіх

визволить їх Господь.
Стих: Блаженні, кого Ти обрав і прийняв, Господи, і пам’ять

їх з роду в рід.
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.
(8 вересня | 21 вересня)

ТРОПАР, НА ГЛАС 4.
Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій
вселенній: з Тебе бо засяяло Сонце правди — Христос
Бог наш — і, знявши прокляття, Він дав благословення і,
знищивши смерть, дарував нам життя вічне.

КОНДАК, НА ГЛАС 4.

Іоаким і Анна з неслави бездітности, та Адам і Єва від
тління смерти визволилися, Пречиста, у святім різдві Твоїм.
Його святкують люди Твої, з провини гріховної визволившись,
коли взивають до Тебе: Неплідна народжує Богородицю і
кормительку життя нашого.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 3 (Луки 1:46-48).
Величає душа Моя Господа і зрадів дух Мій у Бозі, Спасі
Моїм.
Стих: Бо Він зглянувся на смирення раби Своєї, ось бо від

нині ублажатимуть Мене всі роди.

АПОСТОЛ, 240 зач. (Филип’ян 2:5-11)
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.
АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 8 (Пс. 44:10, 12).
Слухай дочко і споглянь, і прихили вухо твоє.
Стих: Найбагатші з народів будуть умоляти лице Твоє.

ЄВАНГЕЛІЯ, 54 зач. (Луки 10:38-42; 11:27-28)

ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І
ЖИВОТВОРЧОГО ХРЕСТА
ГОСПОДНЬОГО.
(14 вересня | 27 вересня)

ТРОПАР, НА ГЛАС 1.
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє,
перемогу православним християнам над супро-тивниками
подай і Хрестом Твоїм охороняй нас, оселю Твою.

КОНДАК, НА ГЛАС 4.
Ти, що вознісся на Хрест з волі Своєї, Христе Боже, даруй
милосердя Твоїй новій оселі, що носить ім’я Твоє. Звесели
силою Твоєю православних християн, подаючи їм перемогу
над супротивниками зброєю миру, непоборним знаменем
перемоги.
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 7 (Пс. 98:5, 1).
Вознесіте Господа, Бога нашого і поклоняйтеся підніжжям
ніг Його, бо святе воно.
Стих: Господь воцарився, нехай гніваються люди.

АПОСТОЛ, 125 зач. (1 Коринтян 1:18-24)

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 1 (Пс. 73:2, 12).
Згадай громаду Твою, яку придбав Ти спочатку.
Стих: Бог – Цар наш споконвіку, учинив спасіння посеред

землі.

ЄВАНГЕЛІЯ, 60 зач. (Іоана 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35)

ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ.
(21 листопада | 4 грудня)

ТРОПАР, НА ГЛАС 4.
Сьогодні передзображення Божого благовоління і спасіння
людей проповідання. У храмі Божому Діва ясно з’являється
і про Христа всім предвіщає. Їй же голосно заспіваймо:
Радуйся, промислу Сотворителя сповнення.
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

ВВЕДЕННЯ.
КОНДАК, НА ГЛАС 4.
Пречистий храм Спасів – дорогоцінний чертог і Діва
– священна скарбниця Божої слави, сьогодні вводиться
в дім Господній, благодать із Собою вводячи; що в Дусі
божественнім, яку оспівують Ангели Божі: Вона є оселя
небесна.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 3 (Луки 1:46-48).
Величає душа Моя Господа і зрадів дух Мій у Бозі,
Спасі Моїм.
Стих: Бо Він зглянувся на смирення раби Своєї, ось бо

віднині ублажатимуть Мене всі роди.

АПОСТОЛ, 320 зач. (Євреїв 9:1-7)

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 8 (Пс. 44:10, 12).
Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє.
Стих: Найбагатші з народів будуть умоляти лице Твоє.

ЄВАНГЕЛІЯ, 54 зач. (Луки 10:38-42; 11:27-28)
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

РІЗДВО ПО ПЛОТІ ГОСПОДА БОГА
І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
(25 грудня | 7 січня)

ТРОПАР РІЗДВА, НА ГЛАС 4.
Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло
розуміння, в нім бо ті, що звіздам служили, від звізди
навчилися поклонятися Тобі – Сонцю правди і пізнавати
Тебе, як Схід з висоти. Господи, слава Тобі.

КОНДАК РІЗДВА, НА ГЛАС 3.
Діва сьогодні Пресущного рождає, і земля вертеп
Неприступному
приносить,
Ангели
з
пастирями
славословлять, і волхви зі звіздою подорожують. Бо ради
нас народилося мале Дитятко, Предвічний Бог.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 8 (Пс. 65:3, 1).
Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай
співає імені Твоєму, Всевишній.
Стих: Воскликніте Господеві, вся земле! Співайте імені

Його, воздайте славу хвалі Його.

АПОСТОЛ, 209 зач. (Галатів 4:4-7)
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

РІЗДВО ПО ПЛОТІ ІСУСА ХРИСТА.
АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 1 (Пс. 18:2, 3).
Небеса возвіщають славу Божу, про діла ж Його промовляє
небозвід.
Стих: День дневі передає слово і ніч ночі сповіщає

розуміння.

ЄВАНГЕЛІЯ, 3 зач. (Матвія 2:1-12)

СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ
ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО
ІСУСА ХРИСТА.
(6 січня | 19 січня)

ТРОПАР БОГОЯВЛЕННЯ, НА ГЛАС 1.
У Йордані хрестився Ти, Господи, і Троїчне явилося
поклоніння, бо голос Отцівський свідчив про Тебе, улюбленим
Сином Тебе називаючи; і Дух, у вигляді голубинім, ствердив
слово об’явлене. Слава Тобі, Христе Боже, що явився і світ
просвітив.
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

КОНДАК БОГОЯВЛЕННЯ, НА ГЛАС 4.
Ти явився сьогодні цілому світові, і Світло Твоє Господи,
знаменувалося на нас, що у розумінні оспівуємо Тебе:
прийшов єси і явився єси – Світло неприступне.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 4 (Пс. 117:26-27, 1).
Благословен хто йде в ім’я Господнє, Бог Господь і з’явився
нам.
Стих: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки

милість Його.

АПОСТОЛ, 302 зач. (Тита 2:11-14; 3:4-7)

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 4 (Пс. 28:1, 3).
Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві
молодих ягнят.
Стих: Голос Господній над водами: Бог слави загримів,

Господь над водами многими.

ЄВАНГЕЛІЯ, 6 зач. (Матвія 3:13-17)
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

СТРІТЕННЯ ГОСПОДА БОГА І
СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
(2 лютого | 15 лютого)

ТРОПАР, НА ГЛАС 1.
Радуйся, благодатная Богородице Діво, бо з Тебе засяяло
Сонце правди – Христос Бог наш, що просвічує сущих у
темряві. Веселися і ти, Старче праведний, прийнявши в
обійми Визволителя душ наших, Який подає нам воскресіння.

КОНДАК, НА ГЛАС 1.
Утробу дівочу освятив єси Різдвом Твоїм і руки Симеонові
благословив як годилось, Ти випередив, і нині спас єси нас,
Христе Боже. Але мир даруй народові Твоєму у боротьбі і
укріпи православних християн, що їх возлюбив єси, єдиний
Чоловіколюбче.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 3 (Луки 1:46-48).
Величає душа Моя Господа і зрадів дух Мій у Бозі, Спасі
Моїм.
Стих: Бо Він зглянувся на смирення раби Своєї, ось бо від

нині ублажатимуть Мене всі роди.

АПОСТОЛ, 316 зач. (Євреїв 7:7-17)
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 8 (ЛУКИ 2:29, 32).
Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по слову Твоєму, з
миром.
Стих: Світло на просвіту народів і славу людей Твоїх,

Ізраїля.

ЄВАНГЕЛІЯ, 79 зач. (Луки 2:22-40)

БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ
МАРІЇ.
(25 березня | 7 квітня)

ТРОПАР БЛАГОВІЩЕННЯ, НА ГЛАС 4.
Сьогодні спасіння нашого начало і одвічного таїнства
явлення – Син Божий стає Сином Діви, і Гавриїл благодать
благовіствує. Тому з ним до Богородиці взиваймо: Радуйся,
Благодатная, Господь з Тобою.

КОНДАК БОГОРОДИЦІ, НА ГЛАС 8.
Возбранній Воєводі – переможнії ми, звільнившися від бід,
вдячні пісні підносимо Тобі, раби Твої, Богородице. Але Ти, що
маєш державу непереможну, від усяких нас бід визволи, щоб
до Тебе взивати: Радуйся, Невісто Неневісная.
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

БЛАГОВІЩЕННЯ.
ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 4 (Пс. 95:2, 1).
Благовістіть день-у-день спасіння Бога нашого.
Заспівайте Господеві
Господеві, вся земле.
Стих:

пісню

нову,

заспівайте

АПОСТОЛ, 306 зач. (Євреїв 2:11-18)

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 1 (Пс. 71:6, 17).
Він зійде, немов дощ на руно, немов капля, що капає на
землю.
Стих: І буде ім’я Його благословенне повік; перед сонцем

перебуває ім’я Його.

ЄВАНГЕЛІЯ, 3 зач. (Луки 1:24-38)
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ.
(Цвітна неділя)

ТРОПАР, НА ГЛАС 1.
Загальне воскресіння перед Своїм стражданням
запевняючи, з мертвих воскресив єси Лазаря, Христе Боже.
Тому і ми, як діти, несучи знамена перемоги, виголошуємо
Тобі, Переможцеві смерти: Осанна во вишніх; Благословен
хто йде в ім’я Господнє.

ТРОПАР, НА ГЛАС 4.
Поховавши себе разом з Тобою, через хрещення, Христе
Боже, безсмертного життя сподобилися Воскресінням Твоїм
і, оспівуючи, взиваємо: Осанна во вишніх; Благословен хто
йде в ім’я Господнє.

КОНДАК, НА ГЛАС 6.
На Престолі в небі, а на землі на осля сівши, Ти,
Христе Боже, прийняв хвали Ангелів і славлення дітей,
які виголошували Тобі: Благословен єси, Хто йде Адама
визволяти.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 4 (Пс. 117:26, 1).
Благословен хто йде в ім’я Господнє. Бог Господь і з’явився
нам.
Стих: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки

милість Його.
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

ВХІД ГОСПОДНІЙ
В ЄРУСАЛИМ.
АПОСТОЛ, 247 зач. (Филип’ян 4:4-9)

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 1: (Пс. 97:1, 3).
Заспівайте Господеві пісню нову, бо Він сотворив чудеса.
Стих: Побачили всі кінці землі спасіння від Бога нашого.

ЄВАНГЕЛІЯ, 41 зач. (Іоана 12:1-18)

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДА БОГА І
СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
ТРОПАР, НА ГЛАС 4.
Вознісся єси у славі, Христе Боже наш, радість вчинивши
Ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їх
благословенням, що Ти єси Син Божий, Визволитель світу.
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

КОНДАК, НА ГЛАС 6.
Сповнивши промисел щодо нас, і з’єднавши земних із
небесними, вознісся Ти у славі, Христе Боже наш, ніяк не
відлучаючись, але невідступно перебуваючи і взиваючи до
тих, що люблять Тебе: Я з вами, і ніхто проти вас.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 7 (Пс. 56:6, 8).
Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя.
Стих: Готове серце моє, Боже, готове серце моє: буду

оспівувати і співати.

АПОСТОЛ, 1 зач. (Діяння 1:1-12)

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 2 (Пс. 46:5, 1).

Вийшов Бог серед окликів, Господь – під голос сурми.
Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога

голосом радости.

ЄВАНГЕЛІЯ, 114 зач. (Луки 24:36-53)
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

НЕДІЛЯ СВЯТОЇ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
— ЗШЕСТЯ СВЯТОГО ДУХА.
(День Святої Тройці)

ТРОПАР, НА ГЛАС 8.
Благословен єси, Христе Боже наш, що премудрими
рибаків явив, пославши їм Духа Святого, і ними увесь світ
уловив. Чоловіколюбче, слава Тобі.

КОНДАК П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ, ГЛАС 8.
Коли Ти, зійшовши, мови змішав, розділив Ти народи,
Всевишній. Коли ж вогненні язики роздавав, то призвав усіх
до єдности, і ми одноголосно славимо Всесвятого Духа.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 8 (Пс. 18:5, 2).
По всій землі лунає голос їх і до краю вселенної слова їх.
Стих: Небеса возвіщають славу Божу, про діла ж Його

промовляє небозвід.

АПОСТОЛ, 3 зач. (Діяння 2:1-11)

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 1 (Пс. 32:6, 13).
Словом Господнім небеса утвер-дилися, і духом уст Його
— вся сила їх.
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.
Стих: З неба споглянув Господь, і побачив усіх синів

людських.

ЄВАНГЕЛІЯ, 27 зач. (Іоана 7:37-52, 8:12)

ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА, БОГА
І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
(6 серпня | 19 серпня)

ТРОПАР, НА ГЛАС 7.
Преобразився Ти на горі, Христе Боже, показавши
Ученикам Твоїм славу Твою за їх спроможністю. Нехай
засяє і нам грішним світло Твоє повсякчаснеє. Молитвами
Богородиці, Світлодавче, слава Тобі.

КОНДАК, НА ГЛАС 7.
На горі преобразився єси і Ученики бачили славу Твою,
Христе Боже, скільки змогли — щоб коли побачать Тебе
розп’ятого зрозуміли, що Твоє страждання було добровільне,
і світові проповідували, що Ти єси воістину Отцівське сяйво.
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

ПРЕОБРАЖЕННЯ.
ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 4 (Пс. 103:24, 1).
Які величні діла Твої, Господи, все премудрістю сотворив
єси.
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи Боже мій, Ти

вельми звеличився єси.

АПОСТОЛ, 65 зач. (2 Петра 1:10-19)

АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 8 (Пс. 88:12, 16).
Твої небеса і Твоя земля.
Стих: Блаженний народ що знає клич радості.

ЄВАНГЕЛІЯ, 70 зач. (Матвія 17:1-9)
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.
(15 серпня | 28 серпня)

ТРОПАР, НА ГЛАС 1.
У різдві дівство зберегла єси, в успінні — світу не покинула
єси Богородице. Перейшла Ти до життя, бувши Матір’ю життя
і молитвами Твоїми визволяєш від смерті душі наші.

КОНДАК, НА ГЛАС 2.
В молитвах невсипущу Богородицю і в заступництві
незамінне уповання, гріб і смерть не втримали; бо, як Матір
життя, переніс Ї ї до життя Той, хто вселився в утробу
приснодівственну.

ПРОКИМЕН, НА ГЛАС 3 (Луки 1:46-48).
Величає душа Моя Господа і зрадів дух Мій у Бозі, Спасі
Моїм.
Стих: Бо Він зглянувся на смирення раби Своєї; ось бо від

нині ублажатимуть Мене всі роди.

АПОСТОЛ, 240 зач. (Филип’ян 2:5-11)
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3. ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА.

УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.
АЛИЛУЯ, НА ГЛАС 2 (Пс. 131:8, 11).
Стань, Господи, у місці спокою Твого, Ти і ковчег святині
Твоєї.
Стих: Клявся Господь Давиду в істині і не зречеться ї ї.

ЄВАНГЕЛІЯ, 54 зач. (Луки 10:38-42, 11:27-28)
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