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УТРЕНЯ НЕдільНа і пРазНичНа
ієрей: Слава святій, і єдиносущній, і животворящій, і не раздільній 

Тройці, всегда, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Слава во вишніх Богу, і на землі мир,* во человіціх благоволеніє. (3 р.)
Господи, устні мої отверзеши,* і уста моя возвістят хвалу Твою. (2 р.)

псалом 3
Господи, что ся умножиша стужающії ми;* мнозі востают на мя./ 

Мнозі глаголют душі моєй,*  ність спасенія єму в Бозі єго./ Ти же, 
Господи, за ступ ник мой єси,* слава моя, і возносяй главу мою./ Гласом 
моїм ко Госпо ду воззвах,* і услиша мя от гори святия своєя./ Аз уснух, 
і спах:* востах, яко Господь заступит мя./ Не убоюся от тем людей, 
окрест нападающих на мя.* Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой,/ 
яко ти пора зил єси вся враждующія ми всує:* зуби грішников сокрушил 
єси./ Гос поднє єсть спасеніє,* і на людех твоїх благословеніє твоє./ Аз 
уснух, і спах;* востах, яко Господь заступит мя.

псалом 37
Господи, да не яростію твоєю обличиши мене,* ніже гнівом твоїм 

на ка же ши мене./ Яко стріли твоя унзоша во мні,* і утвердил єси на мні 
руку твою./ Ність ісціленія в плоти моєй, от лица гніва твоєго,* ність 
ми ра в костех моїх, от лица гріх моїх./ Яко беззаконія моя превзидоша 
главу мою,* яко бремя тяжкоє отяготіша на мні./ Возсмердіша, і согни-
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ша рани моя,* от лица безумія моєго./ Пострадах і слякохся до конца,* 
весь день сітуя хождах./ Яко лядвія моя наполнишася поруганій,* і 
ність ісціленія в плоти моєй./ Озлоблен бих, і смирихся до зіла,* риках 
от воздиханія сердца моєго./ Господи, пред тобою все желаніє моє,* і 
воз ди ханіє моє от тебе не утаїся./ Сердце моє смятеся, остави мя сила 
моя* і світ очію моєю, і той ність со мною./ Друзі мої, і іскреннії мої* 
пря мо мні приближашася і сташа,/ і ближнії мої отдалече мене сташа,* 
і нуж дахуся іщущії душу мою./ І іщущії злая мні, глаголаху суєтная,* і 
льстив ним весь день поучахуся./ Аз же яко глух не слишах,* і яко нім 
не отверзаяй уст своїх./ І бих яко человік не слишай,* і не імий во устіх 
своїх обличенія./ Яко на тя, Господи, уповах,* ти услишиши, Господи 
Боже мой./ Яко ріх: да не когда порадуютмися врази мої,* і внегда 
подви жа тися ногам моїм, на мя велерічеваша./ Яко аз на рани готов,* 
і болізнь моя предо мною єсть вину./ Яко беззаконіє моє аз возвіщу,* і 
попекуся о грісі моєм./ Врази же мої живут, і укріпишася паче мене,* і 
умножишася ненавидящії мя без правди./ Воздающії ми злая возблагая, 
оболгаху мя,* зане гонях благостиню./ Не остави мене, Господи Боже 
мой,* не отступи от мене./ Воньми в помощ мою,* Господи спасенія 
моєго./ Не остави мене, Господи Боже мой,* не отступи от мене./ Вонь-
ми в помощ мою,* Господи спасенія моєго.

псалом 62
Боже, Боже мой,* к тебі утренюю,/ возжада тебе душа моя,* коль 

мно жи цею тебі плоть моя,/ в землі пусті і непроходні і безводні.* Тако 
во святім явихся тебі, видіти силу твою і славу твою./ Яко лучши ми-
лость твоя паче живот,* устні мої похвалити тя./ Тако благословлю тя 
в животі моєм,* о імени твоєм воздіжу руці мої./ Яко от тука і масти да 
ісполнится душа моя,* і устнама радости восхвалят тя уста моя./ Аще 
поминах тя на постели моєй, на утренних поучахся в тя.* Яко бил єси 
помощник мой,/ і в крові крилу твоєю возрадуюся. Прильпе душа моя 
по тебі,* мене же пріят десница твоя/ Тії же всує іскаша душу мою, 
вни дут в пре іс подняя землі.* Предадятся в руки оружія, части лисовом 
будут./ Цар же возвеселится о Бозі, похвалится всяк кленийся їм,* яко 
заградишася уста глаголющих неправедная./ На утренних поучахся в 
тя,* яко бил єси помощник мой,/ і в крові крилу твоєю возрадуюся.* 
Прильпе душа моя по тебі, мене же пріят десница твоя.
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Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
псалом 87

Господи Боже спасенія моєго,* во дні воззвах, і в нощі пред тобою./ 
Да внидет пред тя молитва моя,* приклони ухо твоє к моленію моєму./ 
Яко ісполнися зол душа моя,* і живот мой аду приближися./ Привмінен 
бих с низходящими в ров,* бих яко человік без помощи. В мертвих 
сво бодь:/ Яко язвеннії спящії во гробі, іхже не помянул єси ктому,* і 
тії от руки твоєя отриновени биша./ Положиша мя в рові преісподнім,* 
в темних, і сіни смертній./ На мні утвердися ярость твоя,* і вся волни 
твоя навел єси на мя./ Удалил єси знаємих моїх от мене,* положиша 
мя мерзость себі,/ предан бих, і не ізхождах.* Очі мої ізнемогості от 
нищети,/ воззвах к тебі, Господи, весь день,* воздіх к тебі руці мої./ Єда 
мертвими твориши чудеса?* іли врачеве воскресят, і ісповідятся тебі./ 
Єда повість кто во гробі милость твою?* і істину твою в погибелі?/ Єда 
познана будут во тьмі чудеса твоя,* і правда твоя, в землі забвенній./ І 
аз к тебі, Господи, воззвах,* і утро молитва моя предварит тя./ Вскую 
Господи, отрієши душу мою,* отвращаєши лице твоє от мене./ Нищ 
єсмь аз, і в трудіх от юности моєя,* вознесжеся, смирихся, і ізнемогох./ 
На мні преідоша гніви твої,* устрашенія твоя возмутиша мя./ Обидоша 
мя яко вода, весь день* одержаша мя вкупі./ Удалил єси от мене друга і 
іскренняго,* і знаємих моїх от страстей./ Господи Боже спасенія моєго,* 
во дні воззвах, і в нощі пред тобою./ Да внидет пред тя молитва моя,* 
приклони ухо твоє к моленію моєму.

псалом 102
Благослови, душе моя, Господа,* і вся внутренняя моя імя святоє 

єго./ Благослови, душе моя, Господа,* і не забивай всіх воздаяній єго./ 
Очища ющаго вся беззаконія твоя,* ісціляющаго вся недуги твоя./ 
Ізбавля ющаго от істлінія живот твой,* вінчающаго тя милостію і ще-
дротами./ Ісполняющаго во благих желаніє твоє,* обновится яко орля 
юность твоя./ Творяй, милостині Господь,* і судьбу всім обидимим./ 
Сказа пути своя Мойсеові,* синовом Ізраїлевим хотінія своя./ Щедр 
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і милостив Господь,* долготерпілив і многомилостив./ Не до конца 
прогніваєтся,* ніже во вік враждуєт./ Не по беззаконієм нашим сотво-
рил єсть нам,* ніже по гріхом нашим воздал єсть нам./ Яко по висоті 
небесній от землі,* утвердил єсть Господь милость свою на боящихся 
єго./ Єлико отстоят востоци от запад,* удалил єсть от нас беззаконія 
наша./ Якоже щедрит отец сини, ущедри Господь боящихся єго.* Яко 
той позна созданіє наше,/ помяну яко персть єсми.* Человік, яко трава 
дніє єго, яко цвіт сельний, тако оцвітет./ Яко дух пройде в нем, і не бу-
дет,* і не познаєт ктому міста своєго./ Милость же Господня от віка,* і 
до віка на боящихся єго./ І правда єго на синіх синов,* хранящих завіт 
єго,/ і помнящих заповіди єго,* творити я./ Господь на небеси уготова 
престол свой,* і царство єго всіми обладаєт./ Благословіте Господа всі 
ангели єго,* сильнії кріпостію, творящії слово єго, услишати глас словес 
єго./ Благословіте Господа вся сили єго,* слуги єго творящії волю єго./ 
Благословіте Господа вся діла єго,* на всяком місті владичествія єго, 
благослови, душе моя, Господа./ На всяком місті владичествія єго,* 
благослови, душе моя, Господа.

псалом 142
Господи, услиши молитву мою, внуши моленіє моє во істині твоєй,* 

услиши мя в правді твоєй./ І не вниди в суд с рабом твоїм,* яко не 
оправдится пред тобою всяк живий./ Яко погна враг душу мою,* смирил 
єсть в землю живот мой,/ посадил мя єсть в темних, яко мертвия віка.* 
І уни во мні дух мой, во мні смятеся сердце моє./ Помянух дні древнія, 
поучихся во всіх діліх твоїх,* в твореніїх руку твоєю поучахся./ Воздіх 
к тебі руці мої,* душа моя, яко земля безводная тебі./ Скоро услиши мя, 
Господи,* ісчезе дух мой,/ не отврати лица твоєго от мене,* і уподо-
блюся низходящим в ров./ Слишану сотвори мні заутра милость твою,* 
яко на тя уповах./ Скажи мні, Господи, путь, воньже пойду,* яко к тебі 
взях душу мою./ Ізми мя от враг моїх, Господи, к тебі прибігох.* Научи 
мя творити волю твою, яко ти єси Бог мой./ Дух твой благій, наставит 
мя на землю праву.* Імене твоєго ради, Господи, живиши мя, правдою 
твоєю/ ізведеши от печалі душу мою.* І милостію твоєю потребиши 
враги моя,/ і погубиши вся стужающия душі моєй,* яко аз раб твой 
єсмь./ Услиши мя, Господи, в правді твоєй,* і не вниди в суд с рабом 
твоїм./ Услиши мя, Господи, в правді твоєй,* і не вниди в суд с рабом 
твоїм./ Дух твой благій,* наставит мя на землю праву.
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Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)
Єктенія мирна

диякон: Миром Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.
О свишнім мирі, і спасенії душ наших, Господу помолімся.
О мирі всего міра, благостоянії святих Божіїх церквей, і соєдиненії 

всіх, Господу помолімся.
О святім храмі сем, і с вірою, благоговінієм, і страхом божіїм входя-

щих в онь Господу помолімся.
О святійшем вселенстім Архієреї (ім’ярек), Папі Римстім, Господу 

помолімся.
О блаженнійшем Патріярсі нашем (ім’ярек), і о боголюбивім Єпис-

копі нашем Кир (ім’ярек), честнім пресвітерстві, во Христі дияконстві, 
о всем причті і людех, Господу помолімся.

О богохранимім народі нашем і о предержащих властех наших і о 
всем воїнстві, Господу помолімся.

О граді сем, святій обители сей, о всяком граді, страні, і вірою жи-
вущих в них, Господу помолімся.

О благорастворенії воздухов, о ізобилії плодов земних, і временіх 
мирних, Господу помолімся.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страж дущих, плінен-
них, і о спасенії іх, Господу помолімся.

О ізбавитися нам от всякія скорби, гніва і нужди, Господу помолімся.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко подобаєт Тебі всякая слава, честь і поклоненіє, Отцу, і 

Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Співається на глас тропаря: 
Бог Господь, і явися нам, благословен грядий во імя Господнє.
Стих 1: Ісповідайтеся Господеві, яко благ, яко во вік ми лость єго.
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Стих 2: Обишедше обидоша мя, і іменем Господнім про тив ляхся ім.
Стих 3: Не умру, но жив буду, і повім діла Гос  подня.
Стих 4: Камень, єгоже небрегоша зиждущії, сей бисть во главу угла: 

от Господа бисть сей, і єсть дивен во очесіх наших.
Співаються тропарі. 
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Катизма рядова [читання псалмів]
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)

Мала єктенія
диякон: Паки і паки миром Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко Твоя держава, і Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і 

Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Співаються сідальні. 
Господи, помилуй. (3 р.) 
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Катизма рядова [читання псалмів]
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)

Мала єктенія
диякон: Паки і паки миром Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
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Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу 
нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко благ і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, Отцу, 

і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Співаються сідальні. 
Опісля в празники господські, богородичні, деяких свя тих, а також 

у визначені неділі співається Полієлей.
полієлей

Хваліте імя Господнє, хваліте раби Господа. Алилуя. (3 р.)
Стоящії во храмі Господні, во дворіх дому Бога нашего. Алилуя. (3р.)
Господи імя твоє во вік, і память твоя в род і род. Алилуя. (3 р.)
Благословен Господь от Сіона, живий во Єрусалимі. Алилуя. (3 р.)
Ісповідайтеся Господеві, яко благ, – Али луя – яко во вік милость єго. 

Алилуя. (3 р.)
Утвердившему землю на водах; яко благ, – Алилуя – яко во вік ми-

лость єго. Алилуя. (3 р.)
І ізбавил ни єсть от враг наших, яко благ, – Алилуя  – яко во вік ми-

лость єго. Алилуя. (3 р.)
Ісповідайтеся Богу небесному, яко благ, – Алилуя – яко во вік милость 

єго. Алилуя. (3 р.)
У праздник після Полієлея співаються Величання.

ангельский собор
(Співається тільки в неділю)

Благословен єси, Господи,* научи мя оправданієм Твоїм.
Ангельський собор удивися,* зря Тебе в мертвих вмінившася,* 

смертную же, Спасе, кріпость разоривша,* і с собою Адама воздвигша,* 
і от ада вся свобождша.

Благословен єси, Господи,* научи мя оправданієм Твоїм.
Почто мира с милостивними слезами, о ученици, растворяєте,* 

блистаяйся во гробі ангел мироносицам віщаше:* видіте ви гроб, і 
уразумійте,* Спас бо воскресе от гроба.

Благословен єси, Господи,* научи мя оправданієм Твоїм.
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Зіло рано мироносици течаху ко гробу Твоєму рида ющия,* но предста 
к ним ангел і рече:* риданія время преста, не плачіте,* воскресеніє же 
апостолом рціте.

Благословен єси, Господи,* научи мя оправданієм Твоїм.
Мироносици жени, со мири пришедшия ко гробу Твоєму, Спасе, 

ри даху:* ангел же к ним рече, глаголя:* что с мертвими живаго поми
шляєте;* яко Бог бо воскресе от гроба.

Слава Отцу і Сину* і Святому Духу.
Поклонімся Отцу, і єго Синові,* і Святому Духу,* Святій Тройці во 

єдином существі,* со серафими зовуще:* свят, свят, свят єси, Господи.
І нині і присно* і во віки віков. Амінь.
Жизнодавца рождши, гріха, діво, Адама ізбавила єси,* радость же 

Єві в печали місто подала єси:* падшия же от жизні к сей направи,* із 
тебе воплотивийся Бог і человік.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)
Мала єктенія

диякон: Паки і паки миром Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко благословися і прославися пречесноє і великоліпоє імя 

Твоє, Отца, і Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Співаються сідальні (у свята), іпакой (у неділю) і степенна гласу. 

У свята співається степенна 4го гласа:
Степенна 4го гласа, 1й антифон 

От юности моєя,* мнозі борют мя страсти:* но сам мя заступи* і 
спаси, Спасе мой.

Ненавидящії Сіона,* посрамітеся от Господа:* яко трава бо огнем* 
будете ізсохше.

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.
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Святим Духом* всяка душа живится,* і чистотою возвишаєтся,* 
світлієтся тройческим єдинством, свя щенно тайні.

диякон: Воньмім.
ієрей: Мир всім.
диякон: Премудрость. Воньмім.
Співається прокімен зі стихом.
диякон: Господу помолімся.
ієрей: Яко свят єси, Боже наш, і во святих почиваєши, і Тебі славу 

возсилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. 
лик: Амінь. Всякоє диханіє да хвалит Господа.
диякон: Стих 1: Хваліте Бога во святих єго:
Стих 2: Хваліте єго во утвержденії сили єго.
лик: Всякоє диханіє да хвалит Господа.
диякон: І о сподобитися нам слишанію святаго Євангелія, Господа 

Бога молім.
лик: Господи, помилуй (3 р.)
диякон: Премудрость, прості, услишим святаго Євангелія.
ієрей: Мир всім.
лик: І духові твоєму.
ієрей: От (ім’ярек), святаго Євангелiя чтеніє.
лик: Слава тебі, Господи, слава тебі.
диякон: Воньмім.
Священик читає Євангеліє.
лик: Слава тебі, Господи, слава тебі.
У неділю співається:
Воскресеніє Христово видівше,* поклонімся святому Господу Іcусу,* 

єдиному безгрішному.* Кресту Твоєму покланяємся, Христе,* і святоє 
воскресеніє Твоє поєм і славим:* Ти бо єси Бог наш,* разві Тебе іного 
не знаєм,* імя Твоє іменуєм.* Прийдіте, всі вірнії,* поклонімся святому 
Христову воскресенію:* се бо прийде крестом радость всему міру.* 
Всегда благословяще Господа,* поєм воскресеніє єго:* распятіє бо 
претерпів,* смертію смерть разруши.

псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицій милости твоєй,* і по мно жеству щедрот 

твоїх очисти беззаконіє моє./ Най паче омий мя от беззаконія моєго,* 
і от гріха моєго очисти мя./ Яко беззаконіє моє аз знаю,* і гріх мой 
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предо мною єсть вину./ Тебі єдиному согріших, і лукавоє пред тобою 
сотворих,* яко да оправдишися во словесіх твоїх, і побідиши внегда 
судити ти./ Се бо в беззаконіїх зачат єсмь,* і во грісіх роди мя мати 
моя./ Се бо істину возлю бил єси,* безвістная і тайная премудрости 
твоєя явил ми єси./ Окропиши мя іссопом, і очищуся,* омиєши мя, і 
паче сніга убілюся./ Слуху моєму даси радость і ве се ліє,* возрадуются 
кости смиренния./ Отврати лице твоє от гріх моїх,* і вся беззаконія 
моя очисти./ Сердце чис то созижди во мні Боже,* і дух прав обнови во 
утро бі моєй./ Не отвержи мене от лица твоєго,* і Духа тво єго святаго 
не отими от мене./ Воздаждь ми радость спа се нія твоєго,* і духом 
владичним утверди мя./ Научу без за кон ния путем твоїм,* і нечестивії 
к тебі обратятся./ Ізба ви мя от кровей Боже, Боже спасенія моєго,* 
возра  дуєтся язик мой правді твоєй./ Господи, устні мої отверзеши,* і 
уста моя возвістят хвалу твою./ Яко аще би восхотіл єси жертви, дал 
бих убо,* всесожженія не бла го волиши./ Жертва Богу дух сокрушен,* 
сердце сокру  шенно і смиренно Бог не уничижит./ Ублажи, Господи, 
благоволенієм твоїм Сіона,* і да созиждутся стіни єрусалимскія./ Тог-
да благоволиши жертву правди, воз но шеніє і всесожжегаємая,* тогда 
возложат на олтар твой тельци.

Глас 6. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. 
Молитвами святих апостолов,* милостиве, очисти* множество со-

грішеній наших.
І нині і присно, і во віки віков. Амінь.
Молитв ради пречистия Богородици,* милостиве, очисти* множество 

согрішеній наших.
Помилуй мя, Боже, по велицій милости Твоєй, і по множеству щедрот 

Твоїх очисти беззаконіє моє.
У неділю: Воскрес Ісус от гроба, якоже прорече, даде нам живот 

вічний, і велію милость.
У праздник – стихира праздника.
диякон: Спаси, Боже, люди твоя, і благослови до сто яніє твоє: посіти 

мір Твой милостію і щедротами, воз виси рог християн православних, 
і низпосли на ни милости твоя богатия: молитвами всепречистия 
Вла ди чици нашея Богородици і приснодіви Марії: си лою честнаго і 
животворящаго Креста: заступленьми чест них небесних сил безплотних: 
честнаго, славнаго про рока, предтечі і крестителя Йоанна: святих 
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славних і все хвальних апостол: іже во святих отец наших і все ленских 
великих учителей і святителей, Василія Ве ли кого, Григорія Богослова і 
Йоанна Златоустаго: іже во святих отца нашего Ніколая архієпископа, 
мир ли кій скаго чудотворца: святих равноапостольних Ки ри ла і Методія 
учителей словенских: святаго благо вір наго і равноапостольнаго 
великаго князя Владиміра: свя та го священномученика Йосафата: 
святих славних і добро побідних мученик: преподобних і богоносних 
отец наших Антонія і Теодосія Печерских, і прочіїх преподобних і 
бого носних отец наших: святих і праведних богоотец Йоакима і Анни: 
святаго (ім’ярек, єгоже єсть храм), святаго (ім’ярек), єгоже пам’ять 
совершаєм, і всіх святих: молим Тя, многомилостиве Господи, услиши 
нас грішних молящихся Тебі, і помилуй нас.

лик: Господи, помилуй. (12 р.)
ієрей: Милостію і щедротами, і человіколюбієм Єдинороднаго твоєго 

Сина, с нимже благословен єси, со Пресвятим і Благим, і Животворящим 
Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков.

лик: Амінь.
Слідує Канон (9 пісень з тропарцями і приспівами)

Після 3-ї пісні мала єктенія і сідален.
Після 6-ї пісні мала єктенія, кондак та ікос.
Після 8-ї пісні:
диякон: Богородицу і Матер світа в піснех возве личим.
лик: Величит душа моя Господа,* і возрадовася дух мой о Бозі спасі 

моєм.
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
Яко призрі на смиреніє раби своєя* се бо от нині ублажат мя всі роди.
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
Яко сотвори мні величіє сильний, і свято імя єго,* і милость єго в 

роди родов боящимся єго.
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
Сотвори державу мишцею своєю,* расточи гордия мислію сердца їх.
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
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Низложи сильния со престол, і вознесе смиренния,* алчущия ісполни 
благ, і богатящияся отпусти тщи.

Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 
істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Бого родицу тя величаєм.

Воспріят Ізраїля отрока своєго, помянути милости,* яко же глагола 
ко отцем нашим, Аврааму і сімени єго до віка.

Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 
істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.

Після 9-ї пісні мала єктенія.
Якщо приписано уставом співається: 
лик: Свят Господь Бог наш.
Стих: Возносіте Господа Бога нашего і поклоняйтеся подножію ногу 

єго, яко свято єсть. 
лик: Свят Господь Бог наш.
Співається ексапостіларій.

Хвалитні
Співається на черговий глас.

псалом 148
Всякоє диханіє да хвалит Господа.* Хваліте Господа с не бес,* хваліте 

єго во вишніх.* Тебі подобаєт піснь, Боже.
Хваліте єго всі ангели єго,* хваліте єго вся сили єго.* Тебі подобаєт 

піснь, Боже.
Хваліте єго солнце і луна,* хваліте єго вся звізди і світ./ Хваліте єго 

небеса небес,* і вода яже превише не бес, да восхвалят імя Господнє./ 
Яко той рече і биша,* той повелі і создашася./ Постави я во вік і во вік 
віка,* по ве лі ніє положи і не мимоідет./ Хваліте Господа от землі* змі
єве і вся бездни./ Огнь, град, сніг, голод, дух бурен,* тво ря щая слово 
єго./ Гори і всі холми,* древа плодоносна і всі кедри./ Звіріє і всі ско-
ти,* гади і птици пернати./ Ца рії земстії і всі людіє,* князі і всі судії 
земстії./ Юноши і діви, старци с юнотами да восхвалят імя Господнє,* 
яко вознесеся імя того єдинаго./ Іспо ві даніє єго на зем лі і на небеси,* 
і вознесет рог лю дей своїх./ Піснь всім преподобним єго,* синовом 
Ізраїлевим, людем при бли жающимся єму.

псалом 149
Воспойте Господеві піснь нову,* хваленіє єго в церкві преподобних./ 

Да возвеселится Ізраїль о сотворшем єго,* і синове Сіони возрадуются 
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о царі своєм./ Да вос хвалят імя єго в лиці,* в тимпані і псалтирі да поют 
єму./ Яко благоволит Господь в людех своїх,* і вознесет кроткія во 
спасеніє./ Восхвалятся преподобнії во славі,* і возрадуются на ложах 
своїх./ Возношенія Божія в гортани їх,* і мечі обоюду остри в руках 
їх./ Сотворити отмщеніє во язиціх,* обличенія в людех./ Связати царі 
їх пути,* і славния їх ручними окови желізними.

Тут переплітаються стихи псалма зі стихирами служби.
На 6: Сотворити в них суд написан,* слава сія будет всім препо

добним єго.
псалом 150

Хваліте Бога во святих єго,* хваліте єго во утвержденії сили єго.
На 4: Хваліте єго на силах єго,* хваліте єго по мно жеству величе

ствія єго.
Хваліте єго во гласі трубнім,* хваліте єго во псалтирі і гусліх.
Хваліте єго в тимпані і лиці,* хваліте єго во струнах і органі.
Хваліте єго в кимваліх доброгласних,* хваліте єго в ким ва ліх 

восклицанія, всякоє диханіє да хвалит Господа.
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу.
І нині і присно, і во віки віков. Амінь.
У неділю Богородичен:
Преблагословенна єси, Богородице Діво,* воплощшим бося із тебе* 

ад плінися, Адам воззвася,* клятва потре бися, Єва свободися,* смерть 
умертвися, і ми ожихом.* Тім поюще возопієм:* благословен Христос 
Бог наш,* ізволивий тако, слава Тебі.

Славословіє велике
ієрей: Слава Тебі показавшему нам світ.
Слава во вишніх Богу, і на землі мир,* во человіціх благоволеніє./ Хва

лим Тя, благословим Тя,* кланяєм тися, славословим Тя,/ благодарим 
Тя, великія ради слави Твоєя.* Господи царю небесний,/ Боже Отче 
вседержителю, Господи Сине єдинородний, Ісусе Христе,* і Святий 
Душе. Господи Боже,/ агнче божій, Сине отеч,* вземляй гріх міра, 
помилуй нас./ Вземляй гріхи міра,* прийми молитву нашу./ Сідяй 
одесную Отца,* помилуй нас./ Яко Ти єси єдин свят, Ти єси єдин 
Господь, Ісус Христос,* во славу Бога Отца, амінь./ На всяк день 
благословлю Тя,* і восхвалю імя Твоє во віки, і во вік віка.
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Сподоби, Господи, в день сей,* без гріха сохранитися нам./ Благо
сло вен єси, Господи, Боже отец наших,* і хваль но і прославлено імя 
Твоє во віки, амінь./ Буди, Господи, милость Твоя на нас,* якоже 
уповахом на Тя./ Благо словен єси, Господи,* научи мя оправданієм 
Твоїм./ Благословен єси, Владико,* вразуми мя оправданієм Твоїм./ 
Благо словен єси Святий,* просвіти мя оправданії Твоїми.

Господи, прибіжище бил єси нам* в род і род./ Аз ріх: Господи, 
поми луй мя,* ісціли душу мою, яко сохріших Тебі./ Господи к Тебі 
прибігох, научи мя творити волю Твою,* яко Ти єси Бог мой./ Яко у 
Тебе істочник живота,* во світі Твоєм узрим світ./ Пробави милость 
Твою відущим Тя.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Святий безсмертний, помилуй нас.
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
У свято співається тропар празника. У неділю тропар воскресний: 

як буде глас 1, 3, 5, 7 співаємо тропар:
Днесь спасеніє міру бисть, поєм воскресшему із гроба, і начальнику жиз ні 

нашея: разрушив бо смертію смерть, побіду даде нам і велію милость.
Як буде глас 2, 4, 6, 8 співаємо тропар:
Воскрес із гроба, і узи растерзал єси ада, разрушил єси осужденіє 

смерти, Господи, вся от сітей врага ізбави вий, явивий же себе апостолом 
Твоїм, послал єси я на проповідь, і тіми мир Твой подал єси вселенній, 
єдине многомилостиве.

Єктенія 
диякон: Помилуй нас, Боже, по велицій милості Твоєй, молимтися, 

услиши і помилуй.
лик: Господи, помилуй. (3 р.)
Єще молимся о святійшем вселенстім Архієреї (ім’ярек) Папі Римстім, 

о блаженнійшім Патріярсі нашем (ім’ярек) і о боголюбивім Єпископі 
нашем Кир (ім’ярек), і о всечестнійших отціх наших Архімандриті 
(ім’ярек), і Ігумені (ім’ярек), о служащих і послуживших во святій 
обителі сей, і о отціх наших духовних, і всей во Христі братії нашей.

Єще молимся о богохранимім народі нашем, о предержащих властех 
наших, і о всем воїнстві.
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Єще молимся о предстоящих людех, ожидающих от Тебе великія і 
богатия милости, за творящия нам милостиню і за вся православния 
християни.

ієрей: Яко милостив і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, 
Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Єктенія просительна 

диякон: Ісполнім утреннюю молитву нашу Госпо деві.
лик: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
лик: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, мирна і безгрішна, у Господа просім.
лик: Подай, Господи. 
Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, у 

Господа просім.
Прощенія і оставленія гріхов, і прегрішеній наших, у Господа просім.
Добрих і полезних душам нашим, і мира мірови, у Господа просім.
Прочеє время живота нашего в мирі і покаянії скон чати, у Господа 

просім.
Християнскія кончини живота нашего, безболізнени, непостидни, 

мирни, і добраго отвіта на страшнім судищі Христовім, просім.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко Бог милости, щедрот і человіколюбія єси, і Тебі славу 

возсилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
ієрей: Мир всім.
лик: І духові твоєму.
диякон: Глави ваша Господеві приклоніте.
лик: Тебі, Господи.
ієрей: Твоє бо єсть, єже миловати і спасати ни, Боже наш, і Тебі славу 

возсилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
диякон: Премудрость.
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лик: Благослови.
ієрей: Сий благословен і препрославлен Христос Бог наш всегда, 

нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь. Утверди, Боже, святую православную віру во віки віков.
ієрей: Пресвятая Богородице, спаси нас.
лик: Честнійшую херувим і славнійшую без сравненія серафим, без 

істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.
ієрей: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
лик: Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки 

віков. Амінь. Господи, помилуй. (3 р.) Благослови.
ієрей: (у неділю: Воскресий із мертвих), Христос істинний Бог наш, 

молитвами пречистия своєя Матере: святих славних і всехвальних 
апостол: і святаго (якого є храм), і святаго (якого є день), і всіх святих, 
помилуєт і спасет нас, яко благ і человіколюбец.

лик: Амінь.
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УТРЕНЯ пОВСЯКдЕННа
ієрей: Слава святій, і єдиносущній, і животворящій, і нераздільній 

Тройці, всегда, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Слава во вишніх Богу, і на землі мир,* во человіціх благоволеніє. (3 р.)
Господи, устні мої отверзеши,* і уста моя возвістят хвалу Твою. (2 р.)

псалом 3
Господи, что ся умножиша стужающії ми;* мнозі востают на мя./ 

Мнозі глаголют душі моєй,*  ність спасенія єму в Бозі єго./ Ти же, 
Господи, заступник мой єси,* слава моя, і возносяй главу мою./ Гласом 
моїм ко Господу воззвах,* і услиша мя от гори святия своєя./ Аз уснух, 
і спах:* востах, яко Господь заступит мя./ Не убоюся от тем людей, 
окрест нападающих на мя.* Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой,/ 
яко ти поразил єси вся враждующія ми всує:* зуби грішников сокрушил 
єси./ Господнє єсть спасеніє,* і на людех твоїх благословеніє твоє./ Аз 
уснух, і спах;* востах, яко Господь заступит мя.

псалом 37
Господи, да не яростію твоєю обличиши мене,* ніже гнівом твоїм 

накажеши мене./ Яко стріли твоя унзоша во мні,* і утвердил єси на мні 
руку твою./ Ність ісціленія в плоти моєй, от лица гніва твоєго,* ність 
мира в костех моїх, от лица гріх моїх./ Яко беззаконія моя превзидоша 
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главу мою,* яко бремя тяжкоє отяготіша на мні./ Возсмердіша, і согниша 
рани моя,* от лица безумія моєго./ Пострадах і слякохся до конца,* 
весь день сітуя хождах./ Яко лядвія моя наполнишася поруганій,* і 
ність ісціленія в плоти моєй./ Озлоблен бих, і смирихся до зіла,* риках 
от воздиханія сердца моєго./ Господи, пред тобою все желаніє моє,* і 
воздиханіє моє от тебе не утаїся./ Сердце моє смятеся, остави мя сила 
моя* і світ очію моєю, і той ність со мною./ Друзі мої, і іскреннії мої* 
прямо мні приближашася і сташа,/ і ближнії мої отдалече мене сташа,* 
і нуждахуся іщущії душу мою./ І іщущії злая мні, глаголаху суєтная,* і 
льстивним весь день поучахуся./ Аз же яко глух не слишах,* і яко нім 
не отверзаяй уст своїх./ І бих яко человік не слишай,* і не імий во устіх 
своїх обличенія./ Яко на тя, Господи, уповах,* ти услишиши, Господи 
Боже мой./ Яко ріх: да не когда порадуютмися врази мої,* і внегда 
подвижатися ногам моїм, на мя велерічеваша./ Яко аз на рани готов,* 
і болізнь моя предо мною єсть вину./ Яко беззаконіє моє аз возвіщу,* і 
попекуся о грісі моєм./ Врази же мої живут, і укріпишася паче мене,* і 
умножишася ненавидящії мя без правди./ Воздающії ми злая возблагая, 
оболгаху мя,* зане гонях благостиню./ Не остави мене, Господи Боже 
мой,* не отступи от мене./ Воньми в помощ мою,* Господи спасенія 
моєго./ Не остави мене, Господи Боже мой,* не отступи от мене./ 
Воньми в помощ мою,* Господи спасенія моєго.

псалом 62
Боже, Боже мой,* к тебі утренюю,/ возжада тебе душа моя,* коль 

множицею тебі плоть моя,/ в землі пусті і непроходні і безводні.* 
Тако во святім явихся тебі, видіти силу твою і славу твою./ Яко лучши 
милость твоя паче живот,* устні мої похвалити тя./ Тако благословлю тя 
в животі моєм,* о імени твоєм воздіжу руці мої./ Яко от тука і масти да 
ісполнится душа моя,* і устнама радости восхвалят тя уста моя./ Аще 
поминах тя на постели моєй, на утренних поучахся в тя.* Яко бил єси 
помощник мой,/ і в крові крилу твоєю возрадуюся. Прильпе душа моя 
по тебі,* мене же пріят десница твоя/ Тії же всує іскаша душу мою, 
внидут в преісподняя землі.* Предадятся в руки оружія, части лисовом 
будут./ Цар же возвеселится о Бозі, похвалится всяк кленийся їм,* яко 
заградишася уста глаголющих неправедная./ На утренних поучахся в 
тя,* яко бил єси помощник мой,/ і в крові крилу твоєю возрадуюся.* 
Прильпе душа моя по тебі, мене же пріят десница твоя.
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Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
псалом 87

Господи Боже спасенія моєго,* во дні воззвах, і в нощі пред тобою./ 
Да внидет пред тя молитва моя,* приклони ухо твоє к моленію моєму./ 
Яко ісполнися зол душа моя,* і живот мой аду приближися./ Привмінен 
бих с низходящими в ров,* бих яко человік без помощи. В мертвих 
свободь:/ Яко язвеннії спящії во гробі, іхже не помянул єси ктому,* і 
тії от руки твоєя отриновени биша./ Положиша мя в рові преісподнім,* 
в темних, і сіни смертній./ На мні утвердися ярость твоя,* і вся волни 
твоя навел єси на мя./ Удалил єси знаємих моїх от мене,* положиша 
мя мерзость себі,/ предан бих, і не ізхождах.* Очі мої ізнемогості от 
нищети,/ воззвах к тебі, Господи, весь день,* воздіх к тебі руці мої./ Єда 
мертвими твориши чудеса?* іли врачеве воскресят, і ісповідятся тебі./ 
Єда повість кто во гробі милость твою?* і істину твою в погибелі?/ Єда 
познана будут во тьмі чудеса твоя,* і правда твоя, в землі забвенній./ І 
аз к тебі, Господи, воззвах,* і утро молитва моя предварит тя./ Вскую 
Господи, отрієши душу мою,* отвращаєши лице твоє от мене./ Нищ 
єсмь аз, і в трудіх от юности моєя,* вознесжеся, смирихся, і ізнемогох./ 
На мні преідоша гніви твої,* устрашенія твоя возмутиша мя./ Обидоша 
мя яко вода, весь день* одержаша мя вкупі./ Удалил єси от мене друга і 
іскренняго,* і знаємих моїх от страстей./ Господи Боже спасенія моєго,* 
во дні воззвах, і в нощі пред тобою./ Да внидет пред тя молитва моя,* 
приклони ухо твоє к моленію моєму.

псалом 102
Благослови, душе моя, Господа,* і вся внутренняя моя імя святоє 

єго./ Благослови, душе моя, Господа,* і не заби вай всіх воздаяній єго./ 
Очищающаго вся беззаконія твоя,* ісціляющаго вся недуги твоя./ 
Ізбавляющаго от істлінія живот твой,* вінчающаго тя милостію і 
щедро тами./ Ісполняющаго во благих желаніє твоє,* обновится яко орля 
юность твоя./ Творяй, милостині Господь,* і судьбу всім обидимим./ 
Сказа пути своя Мойсеові,* синовом Ізраїлевим хотінія своя./ Щедр 
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і милостив Господь,* долготерпілив і многомилостив./ Не до конца 
прогніваєтся,* ніже во вік враждуєт./ Не по беззаконієм нашим сотворил 
єсть нам,* ніже по гріхом нашим воздал єсть нам./ Яко по висоті 
небесній от землі,* утвердил єсть Господь милость свою на боящихся 
єго./ ЄЛико отстоят востоци от запад,* удалил єсть от нас беззаконія 
наша./ Якоже щедрит отец сини, ущедри Господь боящихся єго.* Яко 
той позна созданіє наше,/ помяну яко персть єсми.* Человік, яко трава 
дніє єго, яко цвіт сельний, тако оцвітет./ Яко дух пройде в нем, і не 
будет,* і не познает ктому міста своєго./ Милость же Господня от віка,* 
і до віка на боящихся єго./ І правда єго на синіх синов,* хранящих завіт 
єго,/ і помнящих заповіди єго,* творити я./ Господь на небеси уготова 
престол свой,* і царство єго всіми обладаєт./ Благословіте Господа всі 
ангели єго,* сильнії кріпостію, творящії слово єго, услишати глас словес 
єго./ Благословіте Господа вся сили єго,* слуги єго творящії волю єго./ 
Благословіте Господа вся діла єго,* на всяком місті владичествія єго, 
благослови, душе моя, Господа./ На всяком місті владичествія єго,* 
благослови, душе моя, Господа.

псалом 142
Господи, услиши молитву мою, внуши моленіє моє во істині твоєй,* 

услиши мя в правді твоєй./ І не вниди в суд с рабом твоїм,* яко не 
оправдится пред тобою всяк живий./ Яко погна враг душу мою,* смирил 
єсть в землю живот мой,/ посадил мя єсть в темних, яко мертвия віка.* 
І уни во мні дух мой, во мні смятеся сердце моє./ Помянух дні древнія, 
поучихся во всіх ді ліх твоїх,* в твореніїх руку твоєю поучахся./ Воздіх 
к тебі руці мої,* душа моя, яко земля безводная тебі./ Ско ро услиши 
мя, Господи,* ісчезе дух мой,/ не отврати ли ца твоєго от мене,* і 
уподоблюся низходящим в ров./ Сли ша ну сотвори мні заутра милость 
твою,* яко на тя упо вах./ Скажи мні, Господи, путь, воньже пойду,* яко 
к тебі взях душу мою./ Ізми мя от враг моїх, Господи, к тебі прибігох.* 
Научи мя творити волю твою, яко ти єси Бог мой./ Дух твой благій, 
наставит мя на землю праву.* Іме не твоєго ради, Господи, живиши 
мя, правдою твоєю/ ізве де ши от печалі душу мою.* І милостію твоєю 
потре биши враги моя,/ і погубиши вся стужающия душі моєй,* яко аз 
раб твой єсмь./ Услиши мя, Господи, в правді твоєй,* і не вниди в суд 
с рабом твоїм./ Услиши мя, Господи, в правді твоєй,* і не вниди в суд 
с рабом твоїм./ Дух твой благій,* наставит мя на землю праву.
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Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)
Єктенія мирна

диякон: Миром Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.
О свишнім мирі, і спасенії душ наших, Господу помолімся.
О мирі всего міра, благостоянії святих Божіїх церквей, і соєдиненії 

всіх, Господу помолімся.
О святім храмі сем, і с вірою, благоговінієм, і страхом божіїм 

входящих в онь Господу помолімся.
О святійшем вселенстім Архієреї (ім’ярек), Папі Римстім, Господу 

помолімся.
О блаженнійшем Патріярсі нашем (ім’ярек), і о боголюбивім 

Єпископі нашем Кир (ім’ярек), честнім пресвітерстві, во Христі 
Дияконстві, о всем причті і людех, Господу помолімся.

О богохранимім народі нашем і о предержащих властех наших і о 
всем воїнстві, Господу помолімся.

О граді сем, святій обители сей, о всяком граді, страні, і вірою живу
щих в них, Господу помолімся.

О благорастворенії воздухов, о ізобилії плодов земних, і временіх 
мирних, Господу помолімся.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страж дущих, плінен
них, і о спасенії іх, Господу помолімся.

О ізбавитися нам от всякія скорби, гніва і нужди, Господу помолімся.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко подобаєт Тебі всякая слава, честь і поклоненіє, Отцу, і 

Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Співається на глас тропаря: 
Бог Господь, і явися нам, благословен грядий во імя Господнє.
Стих 1: Ісповідайтеся Господеві, яко благ, яко во вік ми лость єго.



22

Стих 2: Обишедше обидоша мя, і іменем Господнім противляхся їм.
Стих 3: Не умру, но жив буду, і повім діла Гос подня.
Стих 4: Камень, єгоже небрегоша зиждущії, сей бисть во главу угла: 

от Господа бисть сей, і єсть дивен во очесіх наших.
Співається тропарі. 
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Катизма рядова [читання псалмів]
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)
Господи, помилуй (3 р.) Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і 

присно, і во віки віков. Амінь.

Якщо припадає субота, святий з великим славо словієм,  
передпразденство або попразденство, то після першої катизми 

Мала єктенія
диякон: Паки і паки миром Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко Твоя держава, і Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і 

Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.

Співаються сідальні. 
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Катизма рядова [читання псалмів]
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
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Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)
Господи, помилуй. (3 р.) 
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.

Якщо припадає субота, святий з великим славословієм, 
передпразденство або попразденство, то після першої катизми 

Мала єктенія
диякон: Паки і паки миром Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко благ і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, Отцу, 

і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.

Співаються сідальні. 
Господи, помилуй. (3 р.) 
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицій милости твоєй,* і по множеству щедрот 
твоїх очисти беззаконіє моє./ Най паче омий мя от беззаконія моєго,* 
і от гріха моєго очисти мя./ Яко беззаконіє моє аз знаю,* і гріх мой 
пре до мною єсть вину./ Тебі єдиному согріших, і лукавоє пред тобою 
сотворих,* яко да оправдишися во словесіх твоїх, і побідиши внегда 
судити ти./ Се бо в беззаконіїх зачат єсмь,* і во грісіх роди мя мати 
моя./ Се бо істину воз лю бил єси,* безвістная і тайная премудрости 
твоєя явил ми єси./ Окропиши мя іссопом, і очищуся,* омиєши мя, і 
паче сніга убілюся./ Слуху моєму даси радость і весе ліє,* возрадуются 
кости смиренния./ Отврати лице твоє от гріх моїх,* і вся беззаконія 
моя очисти./ Сердце чисто созижди во мні Боже,* і дух прав обнови во 
утробі моєй./ Не отвержи мене от лица твоєго,* і Духа тво єго святаго 
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не отими от мене./ Воздаждь ми радость спа се нія твоєго,* і духом 
владичним утверди мя./ Научу без законния путем твоїм,* і нечестивії 
к тебі обратятся./ Ізбави мя от кровей Боже, Боже спасенія моєго,* 
возра ду єтся язик мой правді твоєй./ Господи, устні мої отвер зеши,* і 
уста моя возвістят хвалу твою./ Яко аще би восхотіл єси жертви, дал 
бих убо,* всесожженія не бла го волиши./ Жертва Богу дух сокрушен,* 
сердце сокру шен но і смиренно Бог не уничижит./ Ублажи, Господи, 
благоволенієм твоїм Сіона,* і да созиждутся сті ни єрусалимскія./ Тогда 
благоволиши жертву правди, воз но шеніє і всесожжегаємая,* тогда 
возложат на олтар твой тельци.

Слідує Канон (9 пісень з тропарцями і приспівами)
Після 3-ї пісні мала єктенія і сідален.
Після 6-ї пісні мала єктенія, кондак та ікос.
Після 8-ї пісні:
диякон: Богородицу і Матер світа в піснех возве личим.
лик: Величит душа моя Господа,* і возрадовася дух мой о Бозі спасі моєм
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
Яко призрі на смиреніє раби своєя* се бо от нині ублажат мя всі роди.
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
Яко сотвори мні величіє сильний, і свято імя єго,* і милость єго в 

роди родов боящимся єго.
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
Сотвори державу мишцею своєю,* расточи гордия мислію сердца їх.
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
Низложи сильния со престол, і вознесе смиренния,* алчущия ісполни 

благ, і богатящияся отпусти тщи.
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
Воспріят Ізраїля отрока своєго, помянути милости,* якоже глагола 

ко отцем нашим, Аврааму і сімени єго до віка.
Честнійшую херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без 

істлінія Бога Слова рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.
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Після 9-ї пісні співаємо:
Достойно єсть яко воістинну* блажити тя Богородицу,* присно

бла жен ную і пренепорочную* і Матерь Бога нашего.* Честнійшую 
херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без істлінія Бога Слова 
рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.

Якщо передпразденство або попразденство, то Достойно єсть: 
не співається.

Мала єктенія і Ексапостіларій.
Хвалитні.

псалом 148
Хваліте Господа с небес,* хваліте єго во вишніх./ Хва літе єго всі ан

гели єго,* хваліте єго вся сили єго./ Хва літе єго солнце і луна,* хваліте 
єго вся звізди і світ./ Хвалі те єго небеса небес,* і вода яже превише не
бес, да восхва лят імя Господнє./ Яко той рече і биша,* той повелі і созда
шася./ Постави я во вік і во вік віка,* повелініє по ло жи і не мимоідет./ 
Хваліте Господа от землі* змієве і вся бездни./ Огнь, град, сніг, голод, 
дух бурен,* творящая сло во єго./ Гори і всі холми,* древа плодоносна 
і всі кед ри./ Звіріє і всі скоти,* гади і птици пернати./ Царії земс тії і всі 
людіє,* князі і всі судії земстії./ Юноши і ді ви, старци с юнотами да 
восхвалят імя Господнє,* яко во зне сеся імя того єдинаго./ Ісповіданіє 
єго на землі і на небеси,* і вознесет рог людей своїх./ Піснь всім препо
доб ним єго,* синовом Ізраїлевим, людем при ближающимся єму.

псалом 149
Воспойте Господеві піснь нову,* хваленіє єго в церкві преподобних./ 

Да возвеселится Ізраїль о сотворшем єго,* і синове Сіони возрадуются 
о царі своєм./ Да восхвалят імя єго в лиці,* в тимпані і псалтирі да поют 
єму./ Яко благоволит Господь в людех своїх,* і вознесет кроткія во 
спасеніє./ Восхвалятся преподобнії во славі,* і возрадуются на ложах 
своїх./ Возношенія Божія в гортани їх,* і мечі обоюду остри в руках 
їх./ Сотворити отмщеніє во язиціх,* обличенія в людех./ Связати царі 
їх пути,* і славния їх ручними окови желізними./ 

Тут переплітається стихи псалма зі стихирами служби.
На 6: Сотворити в них суд написан,* слава сія будет всім преподобним 

єго.
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псалом 150
Хваліте Бога во святих єго,* хваліте єго во утвержденії сили єго.
На 4: Хваліте єго на силах єго,* хваліте єго по множеству величествія єго.
Хваліте єго во гласі трубнім,* хваліте єго во псалтирі і гусліх.
Хваліте єго в тимпані і лиці,* хваліте єго во струнах і органі.
Хваліте єго в кимваліх доброгласних,* хваліте єго в кимваліх 

восклицанія, всякоє диханіє да хвалит Господа.
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу.
І нині і присно, і во віки віков. Амінь.

Славословіє мале
ієрей: Слава Тебі показавшему нам світ.
Слава во вишніх Богу, і на землі мир,* во человіціх благоволеніє./ 

Хвалим Тя, благословим Тя,* кланяємтися, славословим Тя,/ благодарим 
Тя, великія ради сла ви Твоєя.* Господи царю небесний,/ Боже Отче все
дер жителю, Господи Сине єдинородний, Ісусе Христе,* і Святий Душе. 
Господи Боже,/ агнче божій, Сине отеч,* взем ляй гріх міра, помилуй 
нас./ Вземляй гріхи міра,* прийми молитву нашу./ Сідяй одесную 
Отца,* помилуй нас./ Яко Ти єси єдин свят, Ти єси єдин Господь, Ісус 
Хрис тос,* во славу Бога Отца, амінь./ На всяк день бла го словлю Тя,* 
і восхвалю імя Твоє во віки, і во вік віка.

Господи, прибіжище бил єси нам* в род і род./ Аз ріх: Господи, 
поми луй мя,* ісціли душу мою, яко сохріших Тебі./ Господи к Тебі 
прибігох, научи мя творити волю Твою,* яко Ти єси Бог мой./ Яко у 
Тебе істочник живота,* во світі Твоєм узрим світ./ Пробави милость 
Твою відущим Тя./

Сподоби, Господи, в день сей,* без гріха сохранитися нам./ Благо
словен єси, Господи, Боже отец наших,* і хваль но і прославлено імя 
Твоє во віки, амінь./ Буди, Господи, милость Твоя на нас,* якоже 
уповахом на Тя./ Бла го словен єси, Господи,* научи мя оправданієм 
Твоїм./ Бла го словен єси, Владико,* вразуми мя оправданієм Твоїм./ 
Благословен єси Святий,* просвіти мя оправданії Твоїми./

Господи, милость Твоя во вік,* діл руку Твоєю не презри./ Тебі подо
баєт хвала,* Тебі подобаєт пініє,/ Тебі слава подобаєт,* Отцу, і Сину, і 
Святому Духу,/ нині і присно,* і во віки віков. Амінь.

Єктенія просительна
диякон: Ісполнім утреннюю молитву нашу Госпо деві.
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лик: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
лик: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, мирна і безгрішна, у Господа просім.
лик: Подай, Господи. 
Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, у 

Господа просім.
Прощенія і оставленія гріхов, і прегрішеній наших, у Господа просім.
Добрих і полезних душам нашим, і мира мірови, у Господа просім.
Прочеє время живота нашего в мирі і покаянії скончати, у Господа 

просім.
Християнскія кончини живота нашего, безболізнени, непостидни, 

мирни, і добраго отвіта на страшнім судищі Христовім, просім.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко Бог милости, щедрот і человіколюбія єси, і Тебі славу 

возсилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
ієрей: Мир всім.
лик: І духові твоєму.
диякон: Глави ваша Господеві приклоніте.
лик: Тебі, Господи.
ієрей: Твоє бо єсть, єже миловати і спасати ни, Боже наш, і Тебі славу 

возсилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.

Стихири на стиховні зі стихами
Стих 1: Ісполнихомся заутра милости Твоєя, Господи, і возрадовахомся, 

і возвеселихомся: во вся дні наша возвеселихомся, за дні в няже смирил 
ни єси, літа, в няже видіхом злая. І призри на раби твоя і на діла Твоя, 
і настави сини їх.

Стих 2: І буди світлость Господа Бога нашего на нас, і діла рук наших 
ісправи на нас, і діло рук наших ісправи.

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу.
І нині, і присно, і во віки віков. Амінь.
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Благо єсть ісповідатися Господеві,* і піти імені Твоєму, вишній,/ 
возвіщати заутра милость Твою,* і істину Твою на всяку нощ.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; Владико 

прости беззаконія наша; святий посіти і ісціли немощі наша, імене 
Твоєго ради.

Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится ім’я Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должником нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.

ієрей: Яко твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Співається тропар. Слава; і нині. Богородичен.

Єктенія
диякон: Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твоєй, молимтися, 

услиши і помилуй.
лик: Господи, помилуй. (3 р.)
Єще молимся о святійшем вселенстім Архієреї (ім’ярек), Папі 

Римстім, і о блаженнійшем Патріярсі нашем (ім’ярек), і о боголюбивім 
Єпископі нашем Кир (ім’ярек), і о всечестнійших отціх наших 
Архімандриті (ім’ярек), і Ігумені (ім’ярек), о служащих і послуживших 
во святій обители сей, і о отціх наших духовних, і всей во Христі братії 
нашей.

Єще молимся о богохранимім народі нашем, о предер жащих властех 
наших, і о всем воїнстві.

Єще молимся о предстоящих людех, ожидающих от Тебе великія і бо га тия 
милости, за творящия нам милостиню і за вся православния християни.

ієрей: Яко милостив і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, 
Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
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лик: Амінь.
диякон: Премудрость.
лик: Благослови.
ієрей: Сий благословен Христос Бог наш всегда, нині і присно, і во 

віки віков.
лик: Амінь. 
Час перший.
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чаС пЕРШиЙ
Прийдіте, поклонімся цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, 

цареві й Богу нашему.
псалом 5

Глаголи моя внуши, Господи,* разумій званіє моє./ Вонь ми гласу 
моленія моєго,* царю мой і Боже мой:/ яко к Тебі помолюся, Господи.* 
Заутра услиши глас мой,/ за утра предстану ти, і узриши мя:* Яко Бог 
не хотяй безза конія ти єси:/ не приселится к тебі лукавнуяй,* ніже 
пребудут беззаконници пред очима твоїма./ Возне на виділ єси вся 
ділающия беззаконіє.* Погубиши вся гла го лющия лжу:/ мужа кровей 
і льстива гнушаєтся Господь.* Аз же множеством милости твоєя,/ 
вниду в дом твой,* поклонюся ко храму святому твоєму в страсі тво
єм./ Господи, настави мя правдою твоєю,* враг моїх ради ісправи пред 
тобою путь мой./ Яко ність во устіх їх істини,* сердце їх суєтно,/ гроб 
отверст гортань їх, язики своїми льщаху.* Суди їм, Боже,/ да отпадут от 
мислей своїх, по множеству нечестія їх ізрини я,* яко преогорчиша Тя, 
Господи./ І да возвеселятся всі упо ва ющії на тя,* во вік возрадуются, 
і вселишися в них,/ і похвалятся о тебі любящії імя твоє.* Яко ти бла
го словиши праведника,/ Господи, яко оружієм благоволенія* вінчал 
єси нас./

псалом 89
Господи, прибіжище бил єси нам* в род і род./ Прежде даже горам не 

бити і создатися землі і вселенній,* і от віка і до віка ти єси./ Не отврати 
чело віка во смиреніє і рекл єси:* обратітеся, синове человічестії./ 
Яко тисяща літ пред очима твоїма, Господи,* яко день вчерашній, іже 
мимо іде,/ і стража нощная.* Уничиженія їх літа будут:/ утро яко тра ва 
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мимоідет, утро процвітет і прейдет:* на вечер отпадет, ожестієт і ізсхнет./ 
Яко ісчезохом гнівом твоїм,* і яростію твоєю смутихомся./ Поло жил 
єси без за ко нія наша пред тобою,* вік наш в просвіщеніє лица твоєго./ 
Яко всі дніє наша оскудіша,* і гнівом твоїм ісчезохом./ Літа наша яко 
паучина поучахуся:* дніє літ наших, в нихже седмдесят літ,/ аще же 
в силах, осмьде сят літ,* і множає їх труд і болізнь:/ яко прийде кро
тость на ни,* і накажемся./ Кто вість державу гніва твоєго,* і от страха 
твоєго ярость твою ісчести;/ Десницу твою тако скажи ми,* і око ванния 
сердцем в мудрости./ Обра тися, Господи, доколі;* і умолен буди на раби 
твоя./ Ісполнихомся заутра милости твоєя, Господи,* і воз ра до вахомся, і 
возвеселихомся. Во вся дні наша/ воз ве се ли хомся, за дні, в няже смирил 
ни єси,* літа, в няже видіхом злая./ І призри на ра би твоя і на діла твоя,* 
і настави сини їх:/ І буди світлость Господа Бо га нашего на нас, і діла 
рук наших ісправи на нас,* і діло рук наших ісправи.

псалом 100
Милость і суд* воспою тебі, Господи:/ Пою і разумію в пути 

непорочні:* когда прийдеши ко мні;/ прехождах в незлобії сердца 
моєго,* посреді дому моєго:/ Не пред ла гах пред очима моїма вещ 
законопреступную,* тво ря щия преступленіє возненавидіх./ Не прильпе 
мні сердце строптиво:* уклоняющагося от мене лукаваго не познах./ 
Оклеветающаго тай іскренняго своєго,* се го ізгонях:/ гордим оком і 
неситим сердцем,* с сим не ядях./ Очі мої на вірния землі, посаждати 
я со мною:* ходяй по пути непорочну, сей ми служаше./ Не жи вя
ше посреді дому моєго творяй гординю:* глаголяй непра ведная, не 
ісправляше пред очима моїма./ Во утрія ізбивах вся грішния землі,* 
єже потребити от града господ ня вся ділающия беззаконіє./

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі Боже. (3 р.)
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. Тропар.
І нині і присно, і во віки віков. Амінь. Богородичен:
Что Тя наречем, о обрадованная;* небо, яко возсіяла єси солнце 

правди:* рай, яко возрастила єси цвіт нетлінія:* діву, яко пребила єси 
нетлінна:* чистую матер, яко іміла єси на руку сина, всіх Бога:* того 
моли спастися душам нашим.
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Стопи моя направи по словеси Твоєму,* і да не обладаєт мною всякоє 
беззаконіє.* Ізбави мя от клевети человіческія,* і сохраню заповіди 
Твоя.* Лице Твоє просвіти на раба Твоєго,* і научи мя оправданієм 
Твоїм.* Да ісполнятся уста моя хваленія Твоєго, Господи,* яко да 
воспою славу Твою,* весь день великоліпіє Твоє.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; 

Владико, прости беззаконія наша; святий, посіти і ісціли немощі наша, 
імене Твоєго ради.

Господи, помилуй (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должником нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.

ієрей: Яко Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Співається кондак.
Господи, помилуй. (40 р.)

Молитва
Іже на всякоє время, і на всякій час, на небеси і на землі покланяємий і 

славимий, Боже благій, долго терпіливий і многомилостивий, праведния 
любяй і грішния милуяй, вся зовий ко спасенію, обіщанія ради будущих 
благ: сам, Господи, прийми і наша в час сей молитви, і ісправи живот 
наш к заповідем Твоїм, душі наша освяти і тілеса очисти, помишленія 
ісправи, разум уціломудри і істрезви, і ізбави нас от всякія скорби, 
зол і болізней, і огради нас святими ангели Твоїми, яко да ополченієм 
їх соблюдаєми і наставляєми, достигнем во єдинство віри, і в разум 
неприкосновенния Твоєя слави: яко благословен єси во віки віков.

лик: Амінь.
Господи, помилуй. (3 р.)
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Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Честнійшую херувим і славнійшую без сравненія серафим, без 
істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.

Іменем Господнім благослови, отче.
ієрей: Боже, ущедри ни, і благослови ни, просвіти лице твоє на ни, 

і помилуй ни.
лик: Амінь. 

Молитва
Христе, світе істинний, просвіщаяй і освящаяй всякаго человіка, 

грядущаго в мiр да знаменаєтся на нас світ лица Твоєго, да в нем узрим 
світ неприступний: і ісправи стопи наша к діланію заповідей Твоїх, 
молит вами пречистия Твоєя Матере, і всіх Твоїх святих.

лик: Амінь.
ієрей: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
лик: Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки 

віков. Амінь. Господи, помилуй (3 р.)
Благослови.

Відпуст.
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чаС ТРЕТіЙ
Прийдіте, поклонімся цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, 

цареві й Богу нашему.
псалом 16

Услиши, Господи, правду мою,* воньми моленію моєму,/ внуши 
молитву мою,* не во устнах льстивих:/ От лица твоєго судьба моя 
ізидет:* очі мої да видіта правоти./ Іскусил єси сердце моє, посітил 
єси нощію,* іскусил мя єси і не обрітеся во мні неправда./ Яко да 
не возглаголют уста моя діл человіческих,* за словеса устен твоїх 
аз сохраних пути жестоки./ Соверши стопи моя во стезях твоїх,* да 
не подвижутся стопи моя./ Аз воззвах, яко услишал мя єси, Боже,* 
приклони ухо твоє мні, і услиши глаголи моя./ Удиви милости твоя,* 
спасаяй уповающия на тя./ От противящихся десниці твоєй, сохрани 
мя, Господи,* яко зіницу ока./ В крові крилу твоєю покриєши мя.* От 
лица нечестивих, острастших мя:/ Врази мої душу мою одержаша, 
тук свой затвориша:* уста їх глаголаша гординю./ Ізгонящії мя нині 
обидоша мя,* очі свої возложиша уклонити на землю./ Обяша мя яко 
лев готов на лов,* і яко скимен, обитаяй в тайних./ Воскресни, Господи, 
предвари я і запни їм:* ізбави душу мою от нечестиваго: оружіє твоє от 
враг руки твоєя./ Господи, от малих от землі, разділи я в животі їх,* і 
сокровенних твоїх ісполнися чрево їх:/ наситишася синов,* і оставиша 
останки младенцем своїм./ Аз же правдою явлюся лицу твоєму,* 
насищуся, внегда явитимися славі твоєй.
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псалом 24
К тебі, Господи, воздвигох душу мою,* Боже мой, на тя уповах, да не 

постижуся во вік,/ ніже да посміют ми ся врази мої:* Ібо всі терпящії 
тя не постидятся./ Да постидятся беззаконнующії* вотще./ Пути твоя, 
Госпо ди, скажи ми,* і стезям твоїм научи мя:/ Настави мя на істину 
твою і научи мя,* яко ти єси Бог спас мой, і тебе терпіх весь день./ 
Помяни щедроти твоя, Господи,* і милости твоя, яко от віка суть./ Гріх 
юности моєя* і невідінія моєго не помяни:/ по милости твоєй по мя ни 
мя ти,* ради благости твоєя, Господи./ Благ і прав Господь,* сего ради 
законоположит согрішающим на пути./ Наставит кроткія на суд,* научит 
кроткія пу тем своїм./ Всі путіє Господні милость і істина,* взиска ющим 
завіта єго і свидінія єго./ Ради імене твоєго, Господи, і очисти гріх мой,* 
мног бо єсть./ Кто єсть человік бояйся Господа;* Законоположит єму на 
пути, єгоже ізволи./ Душа єго во благих водворится,* і сімя єго наслідит 
землю./ Держава Господь боящихся єго,* і завіт єго явит їм./ Очі мої вину 
ко Господу,* яко той історгнет от сіти нозі мої./ Призри на мя і помилуй 
мя,* яко єдинород і нищ єсмь аз./ Скорби сердца моєго умно жи шася,* от 
нужд моїх ізведи мя./ Виждь смиреніє моє і труд мой,* і остави вся гріхи 
моя./ Виждь враги моя, яко умножишася,* і ненавидінієм неправедним 
возне на ви діша мя./ Сохрани душу мою, і ізбави мя,* да не постижуся, 
яко уповах на тя./ Незлобивії і правії при ліпля хуся мні,* яко потерпіх 
тя, Господи./ Ізбави, Боже, Ізраїля* от всіх скорбей єго.

псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицій милости твоєй,* і по мно жес тву щедрот 

твоїх очисти беззаконіє моє./ Най па че омий мя от беззаконія моєго,* і 
от гріха моєго очис ти мя./ Яко беззаконіє моє аз знаю,* і гріх мой предо 
мною єсть вину./ Тебі єдиному согріших, і лукавоє пред тобою сотворих,* 
яко да оправдишися во словесіх тво їх, і побідиши внегда судити ти./ Се 
бо в беззаконіїх за  чат єсмь,* і во грісіх роди мя мати моя./ Се бо істину 
воз лю бил єси,* безвістная і тайная премудрости твоєя явил ми єси./ 
Окропиши мя іссопом, і очищуся,* омиєши мя, і паче сніга убілюся./ 
Слуху моєму даси радость і ве се ліє,* возрадуются кости смиренния./ 
Отврати лице твоє от гріх моїх,* і вся беззаконія моя очисти./ Сердце 
чис то созижди во мні Боже,* і дух прав обнови во утро бі мо єй./ Не 
отвержи мене от лица твоєго,* і Духа тво єго свя таго не отими от мене./ 
Воздаждь ми радость спа се нія твоєго,* і духом владичним утверди мя./ 
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Научу без за кон  ния путем твоїм,* і нечестивії к тебі обратятся./ Ізба ви 
мя от кровей Боже, Боже спасенія моєго,* воз ра ду єтся язик мой правді 
твоєй./ Господи, устні мої отвер зе ши,* і уста моя возвістят хвалу твою./ 
Яко аще би вос  хо  тіл єси жертви, дал бих убо,* всесожженія не бла го 
во ли ши./ Жертва Богу дух сокрушен,* сердце сокру шен  но і смиренно 
Бог не уничижит./ Ублажи, Господи, бла го во ле  нієм твоїм Сіона,* і да 
созиждутся стіни єру са лим скія./ Тогда благоволиши жертву правди, 
возно ше  ніє і всесожжегаємая,* тогда возложат на олтар твой тельци.

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі Боже. (3 р.)
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. Тропар.
І нині і присно, і во віки віков. Амінь. Богородичен:
Богородице, ти єси лоза істинная,* возрастившая нам плод живота, 

тебі молимся:* молися Владичице, со святими апостоли,* помиловати 
душі наша.

Господь Бог благословен, благословен Господь день дне,* поспішит 
нам Бог спасеній наших,* Бог наш, Бог спасати.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; 

Владико, прости беззаконія наша; святий, посіти і ісціли немощі наша, 
імене Твоєго ради.

Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небе си і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должни ком нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.

ієрей: Яко Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
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Співається кондак. 
Господи, помилуй. (40 р.)

Молитва
Іже на всякоє время, і на всякій час, на небеси і на землі покланяємий і 

славимий, Боже благій, долготерпі ли вий і многомилостивий, праведния 
любяй і грішния ми луяй, вся зовий ко спасенію, обіщанія ради будущих 
благ: сам, Господи, прийми і наша в час сей молитви, і іспра ви живот 
наш к заповідем Твоїм, душі наша освяти і тілеса очисти, помишленія 
ісправи, разум уціломудри і істрезви, і ізбави нас от всякія скорби, 
зол і болізней, і огради нас святими ангели Твоїми, яко да ополченієм 
їх соблюдаєми і наставляєми, достигнем во єдинство ві ри, і в разум 
неприкосновенния Твоєя слави: яко благословен єси во віки віков.

лик: Амінь.
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Честнійшую херувим і славнійшую без сравненія серафим, без 

істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.
Іменем Господнім благослови, отче.
ієрей: Молитвами святих отец наших, Господи Ісусе Христе Боже 

наш, помилуй нас.
лик: Амінь.

Молитва
Владико Боже Отче вседержителю, Господи Сине єдинородний, 

Ісусе Христе, і Святий Душе, єдино божество, єдина сила, помилуй мя 
грішнаго: і імиже віси судьбами, спаси мя, недостойнаго раба Твоєго, 
яко благословен єси во віки віков. 

лик: Амінь.
ієрей: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
лик: Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки 

віков. Амінь. Господи, помилуй (3 р.)
Благослови.

Відпуст.
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чаС ШОСТиЙ
Прийдіте, поклонімся цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, 

цареві й Богу нашему.
псалом 53

Боже, во імя твоє спаси мя,* і в силі твоєй суди ми./ Бо же, услиши 
молитву мою,* внуши глаголи уст моїх./ Яко чуждії восташа на мя і 
кріпції взискаша душу мою,* і не предложиша Бога пред собою./ Се бо 
Бог помогаєт ми,* і Господь заступник душі моєй./ Отвратит злая вра гом 
моїм,* істиною твоєю потреби їх./ Волею пожру те бі,* ісповімся імені 
твоєму, Господи, яко благо./ Яко от всякія печали ізбавил мя єси,* і на 
враги моя воззрі око моє.

псалом 54
Внуши, Боже, молитву мою і не презри моленія моєго:* Воньми ми 

і услиши мя:/ возскорбіх печалію моєю,* і смятохся от гласа вражія 
і от стуженія гріш ни ча:/ Яко уклониша на мя беззаконіє* і во гніві 
враждоваху ми./ Сердце моє смятеся во мні,* і боязнь смерти нападе 
на мя:/ Страх і трепет прийде на мя* і покри мя тьма./ І ріх: кто даст 
ми крилі, яко голубині,* і полещу, і почію./ Се удалихся бігая,* і 
водворихся в пустині./ Чаях Бога, спасающаго мя* от малодушія і 
от бурі./ Потопи, Господи, і разділи язики їх:* яко ви діх беззаконіє і 
преріканіє во граді./ Днем і нощію обидет і по стінам єго: беззаконіє* 
і труд посреді єго і не правда:/ І не оскуді от стогн єго* лихва і лесть./ 
Яко аще би враг поносил ми,* претерпіл бих убо:/ і аще би нена
видяй мя на мя велерічевал,* укрилбихся от него./ Ти же, человіче 
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равнодушне,* владико мой і знаємий мой,/ іже купно наслаждался єси 
со мною брашен,* в дому божії ходихом єдиномишленієм./ Да прийдет 
же смерть на ня,* і да снидут во ад живи:/ яко лукавство в жилищах їх,* 
посреді їх./ Аз ко Богу воззвах,* і Господь услиша мя./ Вечер і заутра, і 
полудне повім, і возвіщу,* і услишит глас мой./ Ізбавит миром душу мою 
от приближающихся мні:* яко во мнозі бяху со мною./ Услишит Бог і 
смирит я,* сий прежде вік:/ ність бо їм ізміненія, яко не убояшася Бога.* 
Простре руку свою на воздаяніє,/ оскверниша завіт єго. Разділишася 
от гніва лица єго,* і приближишася сердца їх,/ умякнуша словеса їх 
паче єлея,* і та суть стріли./ Возверзи на Господа печаль твою, і той тя 
препитаєт:* не даст во вік молви праведнику./ Ти же, Боже, низведеши 
їх* в студенец істлінія:/ мужіє кровей і льсти не преполовят дней своїх:* 
аз же, Господи, уповаю на тя./

псалом 90
Живий в помощі вишняго,* в крові Бога небеснаго водворится./ Речет 

Господеві: заступник мой єси і прибіжище моє,* Бог мой, і уповаю на 
него./ Яко той ізбавит тя от сіти ловчи,* і от словесе мятежна,/ плещма 
своїма осінит тя,* і под крилі єго надієшися:/ оружієм обидет тя істина 
єго.* Не убоїшися от страха нощнаго,/ от стріли летящия во дні, от 
вещі во тьмі преходящия,* от сряща, і біса полуденнаго./ Падет от 
стра ни твоєя тисяща, і тма одесную тебе,* к тебі же не приближится,/ 
обаче очима твоїма смотриши,* і воздаяніє грішников узриши./ Яко 
ти, Господи, упованіє моє,* вишняго положил єси прибіжище твоє./ 
Не прийдет к тебі зло,* і рана не приближится тілеси твоєму:/ Яко 
ангелом своїм заповість о тебі,* сохранити тя во всіх путех твоїх./ 
На руках возмут тя,* да не когда преткнеши о камень ногу твою,/ на 
аспида і василіска наступиши,* і попереши льва і змія./ Яко на мя упова, 
і ізбавлю і:* покрию і, яко позна імя моє./ Воззовет ко мні, і услишу 
єго:* с ним єсмь в скорбі, ізму єго, і прославлю єго,/ долготою дней 
ісполню єго,* і явлю єму спасеніє моє./

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі Боже. (3 р.)
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. Тропар.
І нині і присно, і во віки віков. Амінь. Богородичен:
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Яко не імами дерзновенія за премногія гріхи наша:* ти іже от тебе 
рождшагося моли, Богородице Діво:* много бо может моленіє матернеє 
ко благосердію Владики.* Не презри грішних мольби, всечистая,* яко 
милостив єсть і спасти могій,* іже і страдати о нас ізволивий.

Скоро да предварят ни щедроти Твоя, Господи,* яко обнищахом зіло:* 
помози нам, Боже Спасе наш,* слави ради імене Твоєго, Господи,* 
ізбави нас, і очисти гріхи наша,* імене ради Твоєго.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; 

Владико, прости беззаконія наша; святий, посіти і ісціли немощі наша, 
імене Твоєго ради.

Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на не бе си і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должни ком нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.

ієрей: Яко Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Співається кондак. 
Господи, помилуй. (40 р.)

Молитва
Іже на всякоє время, і на всякій час, на небеси і на землі покланяємий і 

славимий, Боже благій, долготерпіливий і многомилостивий, праведния 
любяй і грішния милуяй, вся зовий ко спасенію, обіщанія ради будущих 
благ: сам, Господи, прийми і наша в час сей молитви, і ісправи живот 
наш к заповідем Твоїм, душі наша освяти і тілеса очисти, помишленія 
ісправи, разум уціломудри і істрезви, і ізбави нас от всякія скорби, 
зол і болізней, і огради нас святими ангели Твоїми, яко да ополченієм 
їх соблюдаєми і наставляєми, достигнем во єдинство віри, і в разум 
неприкосновенния Твоєя слави: яко благословен єси во віки віков.
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лик: Амінь.
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Честнійшую херувим і славнійшую без сравненія серафим, без 

істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.
Іменем Господнім благослови, отче.
ієрей: Молитвами святих отец наших, Господи Ісусе Христе Боже 

наш, помилуй нас.
лик: Амінь.

Молитва
Боже і Господи сил, і всея твари содітелю, іже за милосердіє 

безприкладния милости Твоєя, єдинороднаго Сина Твоєго, Господа 
нашего Ісуса Христа, низпославий на спасеніє рода нашего, і честним 
єго крестом рукописаніє гріх наших растерзавий, і побідивий тім 
начала і власти тьми: сам, Владико человіколюбче, прийми і нас, 
грішних, благодарственния сія і молебния молитви, і ізбави нас от 
всякаго всегубительнаго і мрачнаго прегрішенія, і всіх озлобити нас 
іщущих, видимих і невидимих враг, пригвозди страху Твоєму плоти 
наша, і не уклони сердец наших во словеса іли помишленія лукавствія, 
но любовію Твоєю уязви душі наша: да к Тебі всегда взирающе, і єже 
от Тебе світом наставляєми, Тебе неприступнаго і присносущнаго 
зряще світа, непрестанноє Тебі ісповіданіє і благодареніє возсилаєм, 
безначальному Отцу, со єдинородним Твоїм Сином, і всесвятим, і 
благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. 

лик: Амінь.
ієрей: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
лик: Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і прис но, і во віки 

віков. Амінь. Господи, помилуй. (3 р.)
 Благослови.

Відпуст.
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чаС дЕВЯТиЙ
ієрей: Благословен Бог наш всегда, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Слава Тебі, Боже наш, слава Тебі.
Царю небесний, утішителю, душе істини, іже везді сий, і вся 

ісполняяй, сокровище благих і жизні пода телю, прийди і вселися в ни 
і очисти ни от всякія скверни і спаси, блаже, душі наша.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; 

Владико, прости беззаконія наша; святий, посіти і ісціли немощі наша, 
імене Твоєго ради.

Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небе си і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должни ком нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.

ієрей: Яко твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Господи, помилуй. (12 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
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Прийдіте, поклонімся цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, 

цареві й Богу нашему.
псалом 83

Коль возлюбленна селенія твоя, Господи сил.* Желаєт і скончаваєтся 
душа моя во двори Господні:/ сердце моє і плоть моя* возрадовастася о 
Бозі живі./ Ібо птица обріте себі храмину,* і горлица гніздо себі, ідіже 
положит птенци своя:/ Олтарі твоя Господи сил,* царю мой і Боже мой./ 
Блаженні живущії в дому твоєм* во віки віков восхвалят тя./ Блажен 
муж, ємуже єсть заступленіє єго у тебе,* восхожденія в сердці своєм 
по ложи. Во юдоль плачевную, в місто єже положи:/ Ібо благословеніє 
дасть законополагаяй. Пойдут от сили в силу* явится Бог богов в Сіоні./ 
Господи Боже сил, услиши молитву мою* внуши Боже яковль./ Защит
ниче наш, виждь, Боже,* і призри на лице Христа Твоєго./ Яко лучше 
день єдин во дворіх твоїх* паче, тисящ/ Ізволих приметатися в дому Бога 
моєго* паче, неже жити ми в селеніїх грішничих./ Яко милость і істину 
любит Господь,* Бог благодать і славу дасть:/ Господь не лишит благих, 
ходящих незлобієм* Господи Боже сил, блажен человік уповаяй на Тя.

псалом 84
Благоволил єси, Господи, землю Твою* возвратил єси плін яковль./ 

Оставил єси беззаконія людей твоїх,* покрил єси вся гріхи їх./ Укротил 
єси весь гнів твой,* возвратился єси от гніва ярости твоєя./ Возврати 
нас Боже, спасеній наших,* і отврати ярость твою от нас./ Єда во віки 
прогніваєшися на ни;* іли простреши гнів твой от рода в род;/ Боже, 
ти обращся оживиши ни,* і людіє твої возвеселятся о тебі./ Яви нам, 
Господи, милость твою,* і спасеніє твоє даждь нам./ Услишу, что речет о 
мні Господь Бог:* яко речет мир на люди своя,/ І на преподобния своя,* і 
на обращающия сердца к нему./ Обаче близ боящихся єго спасеніє єго,* 
вселити славу в землю нашу./ Милость і істина срітостіся,* правда і мир 
облобизастася./ Істина от землі возсія,* і правда с небесе приниче./ Ібо 
Господь дасть благость,* і земля наша дасть плод свой./ Правда пред 
ним предідет,* і положит в путь стопи своя./

псалом 85
Приклони, Господи, ухо твоє, і услиши мя,* яко нищ і убог єсмь аз./ 

Сохрани душу мою, яко преподобен єсмь:* спаси раба твоєго, Боже 
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мой уповающаго на тя./ Помилуй мя, Господи яко к тебі воззову весь 
день.* Возвесели душу раба твоєго, яко к тебі взях душу мою./ Яко 
ти, Господи, благ і кроток, і многомилостив всім призивающим тя./ 
Внуши, Господи, молитву мою,* і воньми гласу моленія моєго./ В день 
скорби моєя воззвах к тебі,* яко услишал мя єси./ Ність подобен тебі в 
бозіх, Господи,* і ність по ділом твоїм./ Всі язици, єлики сотворил єси, 
прийдут, і поклонятся пред тобою, Господи,* і прославят імя твоє:/ Яко 
велій єси ти і творяй чудеса,* ти єси Бог єдин./ Настави мя, Господи, на 
путь твой, і пойду во істині твоєй:* да возвеселится сердце моє боятися 
імене твоєго./ Ісповімся тебі, Господи Боже мой всім сердцем моїм.* і 
прославлю імя твоє во вік:/ Яко милость твоя велія на мні,* і ізбавил єси 
душу мою от ада преісподнійшаго./ Боже, законопреступници восташа на 
мя, і сонм державних взискаша душу мою,* і не предложиша тебе пред 
собою./ І ти, Господи Боже мой, щедрий і милостивий,* долготерпіливий і 
многомилостивий і істинний:/ Призри на мя і помилуй мя:* даждь державу 
твою отроку твоєму і спаси сина раби твоєя./ Сотвори со мною знаменіє во 
благо: і да видят ненавидящії мя і постидятся,* яко ти, Господи помогл ми і 
утішил мя єси./ Сотвори со мною знаменіє во благо: і да видят ненавидящії 
мя і постидятся,* яко ти, Господи помогл ми і утішил мя єси.

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі Боже. (3 р.)
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. Тропар.
І нині і присно, і во віки віков. Амінь. Богородичен:
Іже нас ради рождейся от Діви,* і распятіє претерпів, бла гий,* 

іспровергій смертію смерть і воскресеніє явлей яко Бог,* не презри, 
яже создал єси рукою твоєю:* яви че ло ві ко любіє, твоє, милостиве,* 
прийми рождшую Тя Богородицу молящуюся за ни,* і спаси, Спасе 
наш, лю ди отчаянния.

Не предаждь нас до конца імене Твоєго ради,* і не ра зо ри завіта Твоєго,* 
і не отстави милости Твоєя от нас.* Авраама ради возлюбленнаго от 
Тебе,* і за Ісаака раба Твоєго,* і Ізраїля святаго Твоєго.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
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Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; Владико 
прости беззаконія наша; святий, посіти і ісціли немощі наша, імене 
Твоєго ради.

Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должни ком нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.

ієрей: Яко твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Співається кондак.
Господи, помилуй. (40 р.)

Молитва
Іже на всякоє время, і на всякій час, на небеси і на землі покланяємий і 

славимий, Боже благій, долготерпіливий і многомилостивий, праведния 
любяй і грішния милуяй, вся зовий ко спасенію, обіщанія ради будущих 
благ: сам, Господи, прийми і наша в час сей молитви, і ісправи живот 
наш к заповідем Твоїм, душі наша освяти і тілеса очисти, помишленія 
ісправи, разум уціломудри і істрезви, і ізбави нас от всякія скорби, 
зол і болізней, і огради нас святими ангели Твоїми, яко да ополченієм 
їх соблюдаєми і наставляєми, достигнем во єдинство віри, і в разум 
неприкосновенния Твоєя слави: яко благословен єси во віки віков.

лик: Амінь.
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Честнійшую херувим і славнійшую без сравненія серафим, без 

істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.
Іменем Господнім благослови, отче.
ієрей: Боже, ущедри ни, і благослови ни, просвіти лице твоє на ни, 

і помилуй ни.
лик: Амінь. 
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Молитва
Владико Господи Ісусе Христе Боже наш, долго тер пі  вий о наших 

согрішеніїх, і даже до нинішняго часа при  ве  дий нас, воньже на 
животворящем древі вися, бла го разум ному разбойнику, іже в рай 
путесотворил єси вход, і смертію смерть разрушил єси, очисти нас 
гріш них і недостойних раб Твоїх: согрішихом бо і без за кон нова хом, і 
нісми достойни возвести очеса наша, і воззріти на висоту небесную, 
зане оставихом путь прав ди Твоєя, і ходихом в волях сердец наших. Но 
молим Твою безмірную благость: пощади нас, Господи, по мно жеству 
милости Твоєя, і спаси нас імене Твоєго ради святаго, яко ісчезоша в 
суєті дніє наші. Ізми нас із ру ки сопротивнаго, і остави нам гріхи наша, 
і умертви плот скоє наше мудрованіє, да ветхаго отложивше человіка, 
в новаго облецемся, і Тебі поживем нашему владиці і благодітелю: і 
тако Твоїм послідующе повелінієм, в віч ний покой достигнем, ідіже 
єсть всіх веселящихся жи ли ще. Ти бо єси воістинну істинноє веселіє 
і радость лю бя щих Тя, Христе Боже наш, і Тебі славу возсилаєм, со 
безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим і животворящим Твоїм 
Духом, нині і присно, во віки віков.

лик: Амінь.
ієрей: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
лик: Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки 

віков. Амінь. Господи, помилуй. (3 р.) 
Благослови.

Відпуст.
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ВЕчіРНЯ
ієрей: Благословен Бог наш всегда, нині і присно, і во віки віков.

Якщо литія:
диякон: Повеліте.
ієрей: Слава святій, і єдиносущній, і животворящій, і нераздільній 

Тройці, всегда, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь. 
Прийдіте, поклонімся цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, 

цареві й Богу нашему. 
псалом 103

Благослови, душе моя, Господа,* Господи Боже мой, возвеличился єси 
зіло./ Во ісповіданіє і в велеліпоту облеклся єси.* Одіяйся світом яко 
ризою,/ Простираяй небо яко кожу.* Покриваяй водами превиспренняя 
своя,/ Полагаяй облаки на восхожденіє своє,* Ходяй на кри лу вітреню./ 
Творяй ангели своя духи,* і слуги своя пла мень огненний./ Основаяй 
землю на тверди єя,* не пре клонится во вік віка./ Бездна яко риза одіяніє 
єя,* на горах станут води./ От запрещенія твоєго побігнут,* от гла са 
грома твоєго убоятся./ Восходят гори, і низходят поля в місто,* єже 
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основал єси їм./ Преділ положил єси, єгоже не прейдут,* ніже обратятся 
покрити землю./ Поси лаяй істочники в дебріх,* посреді гор пройдут 
води./ Напаяют вся звірі сельния,* ждут онагри в жажду свою./ На тих 
птици небесния привитают,* от среди каме нія дадят глас./ Напаяяй гори 
от превиспренних сво їх,* от плода діл твоїх наситится земля./ Прозябаяй 
тра ву скотом,* і злак на службу человіком,/ Ізвести хліб от землі,* і вино 
веселит сердце человіка./ Умас ти ти лице єлеєм,* і хліб сердце человіка 
укріпит./ Наси тятся древа польная, кедри ливанстії, їхже єси на са дил,* 
тамо птици возгніздятся,/ Єродієво жилище предво дительствуєт іми,* 
гори високія єленєм, камень прибіжище заяцем./ Сотворил єсть луну во 
времена,* солнце позна запад свой./ Положил єси тьму, і бисть нощ,* 
в нейже пройдут всі звіріє дубравнії./ Скимни ри каю щії восхитити,* 
і взискати от Бога пищу себі./ Возсія солнце, і собрашася,* і в ложах 
своїх лягут./ Ізи дет человік на діло своє,* і на діланіє своє до ве че ра./ 
Яко возвеличишася діла твоя, Господи, вся пре муд ростію сотворил єси:* 
ісполнися земля твари твоєя,/ Сіє море великоє і пространноє,* Тамо 
гади, іхже ність числа,/ Животная малая со великими.* Тамо кораблі 
преплавают,/ Змій сей, єгоже создал єси ру га тися єму,* вся к тебі чают, 
дати пищу їм во благо время./ Давшу тебі їм, соберут,* отверзшу тебі 
руку, вся чес кая ісполнятся благости./ Отвращу же тебі лице, воз мятутся,* 
отимеши дух їх, і ісчезнут, і в персть свою возвратятся./ Послеши духа 
твоєго, і созиждутся,* і обно виши лице землі./ Буди слава Господня во 
віки,* возвеселится Господь о діліх своїх./ Призираяй на землю, і творяй 
ю трястися,* прикасаяйся горам, і димят ся./ Воспою Господеві в животі 
моєм,* пою Богу моє му, дондеже єсмь./ Да усладится єму бесіда моя,* аз 
же возвеселюся о Господі./ Да ісчезнут грішници от землі, і беззаконници, 
якоже не бити їм.* Благослови, ду ше моя, Господа./ Солнце позна запад 
свой,* положил єси тьму, і бисть нощ./ Яко возвеличишася діла твоя, 
Господи,* вся премудростію сотворил єси./

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 
Амінь.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)
Єктенія мирна.

диякон: Миром Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.
О свишнім мирі, і спасенії душ наших, Господу помо лімся.
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О мирі всего міра, благостоянії святих Божіїх церквей, і соєдиненії 
всіх, Господу помолімся.

О святім храмі сем, і с вірою, благоговінієм, і страхом божіїм 
входящих в онь Господу помолімся.

О святійшем вселенстім Архиєреї (ім’ярек), Папі Римстім, Господу 
помолімся.

О блаженнійшем Патріярсі нашем (ім’ярек), і о бого любивім 
Єпископі нашем Кир (ім’ярек), честнім пресві терстві, во Христі 
дияконстві, о всем причті і людех, Господу помолімся.

О богохранимім народі нашем і о предержащих властех наших і о 
всем воїнстві, Господу помолімся.

О граді сем, святій обители сей, о всяком граді, страні, і вірою 
живущих в них, Господу помолімся.

О благорастворенії воздухов, о ізобилії плодов земних, і временіх 
мирних, Господу помолімся.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страж ду щих, 
пліненних, і о спасенії їх, Господу помолімся.

О ізбавитися нам от всякія скорби, гніва і нужди, Господу помолімся.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, слав ную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко подобаєт Тебі всякая слава, честь і поклоненіє, Отцу, і 

Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Катизма рядова [читання псалмів].
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)

Блажен муж
(У неділю і свята)

Блажен муж, – Алилуя – іже не іде на совіт нечестивих. Алилуя. (3 р.)
Яко вість Господь путь праведних, і путь нечестивих погибнет. 

Алилуя. (3 р.)
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Работайте Господеві со страхом, і радуйтеся єму со трепетом. 
Алилуя. (3 р.)

Блажені всі надіющіїся нань. Алилуя. (3 р.)
У суботу: Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Алилуя. (3 р.)
У свята: Господи, что ся умножиша стужающії ми. Алилуя. (3 р.)
Господнє єсть спасеніє, і на людех твоїх благословеніє твоє. 

Алилуя. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. Алилуя. (3 р.)
І нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Алилуя. (3 р.)
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)

Мала єктенія
диякон: Паки і паки миром Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, слав ную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко Твоя держава, і Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і 

Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.

псалом 140
Господи, воззвах к тебі, услиши мя.* Услиши мя, Господи.* Господи, 

воззвах к тебі, услиши мя,* воньми гласу моленія моєго,* внегда 
воззвати ми к тебі.* Услиши мя, Господи. 

Да ісправится молитва моя,* яко кадило пред тобою,* воз ді яніє руку 
моєю,* жертва вечерняя.* Услиши мя, Господи.

Положи Господи, храненіє устом моїм,* і двер огражденія о устнах 
моїх./ Не уклони сердце моє во словеса лукавствія,* непщевати вини о 
грісіх./ Со человіки ділающими беззаконіє,* і не сочтуся со ізбранними 
їх./ Накажет мя праведник милостію, і обличит мя,* єлей же грішнаго 
да не намастит глави моєя./ Яко єще і молитва моя во благоволеніїх 
їх,* пожерти биша при камені судії їх./ Услишатся глаголи мої, яко 
возмогоша,* яко толща землі просідеся на землі, расточишася кости 
їх при аді./ Яко к тебі, Господи, Господи, очі мої,* на тя уповах, не 
отими душу мою./ Сохрани мя от сіти, юже составиша ми,* і от соблазн 
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ділающих беззаконіє./ Падут во мрежу свою грішници,* єдин єсмь 
аз, дондеже прейду./ Гласом моїм ко Господу воззвах,* гласом моїм 
ко Господу помолихся./ Пролію пред ним моленіє моє,* печаль мою 
пред ним возвіщу./ Внегда ісчезати от мене духу моєму,* і ти познал 
єси стези моя./ На пути сем, по немуже хождах,* скриша сіть мні./ 
Смотрях одесную і возглядах,* і не бі знаяй мене./ Погибе бігство 
от мене,* і ність взискаяй душу мою./ Воззвах к тебі, Господи, ріх:* 
ти єси упованіє моє, часть моя єси на землі живих./ Воньми моленію 
моєму,* яко смирихся зіло./ Ізбави мя от гонящих мя,* яко укріпишася 
паче мене.

Стихи до стихир на Господи воззвах:
10. Ізведи із темници душу мою,* ісповідатися імени твоєму.
9.  Мене ждут праведници,* дондеже воздаси мні.
8. Із глубини воззвах к тебі, Господи,* Господи, услиши глас мой.
7. Да будут уші твої внемлющі* гласу моленія моєго. 
6. Аще беззаконія назриши, Господи,* Господи, кто постоїт, яко у 

тебе очищеніє єсть.
5. Імене ради твоєго потерпіх тя, Господи,* потерпі душа моя во слово 

твоє, упова душа моя на Господа.
4. От стражі утреннія до нощі,* от стражі утреннія, да уповаєт Ізраїль 

на Господа.
3. Яко у Господа милость, і многоє у него ізбавленіє,* і той ізбавит 

Ізраїля от всіх беззаконій єго.
2. Хваліте Господа всі язици,* похваліте єго всі людіє.
1. Яко утвердися милость єго на нас,* і істина Господня пребиваєт 

во вік.
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. 
І нині, і присно, і во віки віков. Амінь.
диякон: Премудрость, прості.

Світе тихій
лик: Світе тихій, святия слави, безсмертнаго, Отца небеснаго, 

святаго, блаженнаго, Ісусе Христе, пришедше на запад солнца, видівше 
світ вечерній, поєм Отца, і Сина, і Святаго Духа, Бога. Достоїн єси во 
вся времена піт бити гласи преподобними, Сине Божій, живот даяй, 
тімже мір Тя славит.

диякон: Воньмім. 
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ієрей: Мир всім. 
диякон: Премудрость, Воньмім.

прокімен:
(в суботу)

Господь воцарися,* в ліпоту облечеся.
Стих: Облечеся Господь в силу і препоясася.
Стих: Ібо утверди вселенную, яже не подвижится.
Стих: Дому Твоєму подобаєт святиня, Господи, в долготу дній.

(в неділю)
Се нині благословіте Господа,* всі раби Господні.
Стих: Стоящії во храмі Господні, во дворіх дому Бога нашего.

(в понеділок)
Господь услишит мя,* внегда воззвати ми к нему.
Стих: Внегда призвати ми, услиша мя Бог правди моєя.

(у вівторок)
Милость Твоя, Господи, поженет мя* вся дни живота моєго.
Стих: Господь пасет мя, і нічтоже мя лишит, на місті злачні, тамо 

всели мя.
(в середу)

Боже, во імя Твоє спаси мя* і в силі Твоєй суди ми.
Стих: Боже, услиши молитву мою, внуши глаголи уст моїх.

(в четвер)
Помощ моя от Господа,* сотворшаго небо і землю.
Стих: Возведох очі мої в гори, отнюдуже прийдет помощ моя.

(в п’ятницю)
Боже, заступник мой єси Ти* і милость Твоя предварит мя.
Стих: Ізми мя от враг моїх, Боже, і от востающих на мя ізбави мя.
У свята читаються паремії, перед кожним читанням:
диякон: Премудрость. Воньмім.

На Великій вечірні: Єктенія сугуба
диякон: Рцем всі от всея душі, і от всего помишленія нашего рцем.
лик: Господи, помилуй.
Господи вседержителю, Боже отец наших, молимтися, услиши і 

помилуй.
лик: Господи, помилуй.
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Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твоєй, молимтися, услиши 
і помилуй.

лик: Господи, помилуй. (3 р.)
Єще молимся о святійшем вселенстім Архієреї (ім’ярек), Папі 

Римстім, і о блаженнійшем Патріярсі нашем (ім’ярек), і о боголюбивім 
Єпископі нашем Кир (ім’ярек), і о всечестнійших отціх наших 
Архімандриті (ім’ярек), і Ігумені (ім’ярек), о служащих і послу
живших во святій обители сей, і о отціх наших духовних, і всей во 
Христі братії нашей.

Єще молимся о богохранимім народі нашем, о предержащих властех 
наших , і о всем воїнстві.

Єще молимся о предстоящих людех, ожидающих от Тебе великія і 
богбтия милости, за творящих нам милостиню і за вся православния 
християни.

ієрей: Яко милостив і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, 
Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Сподоби Господи

Сподоби, Господи, в вечер сей* без гріха сохранитися нам./ Благо
словен єси, Господи Боже отец наших,* і хвально і прославлено імя 
Твоє во віки, амінь./ 

Буди, Господи, милость Твоя на нас,* якоже уповахом на Тя./ 
Благословен єси, Господи,* научи мя оправданієм Твоїм./ Благословен 
єси, Владико, вразуми мя оправданієм Твоїм./ Благословен єси, Святий,* 
просвіти, мя оправданії Твоїми./

Господи, милость Твоя во вік,* діл руку Твоєю не презри./ Тебі 
подобаєт хвала,* Тебі подобаєт пініє./ Тебі слава подобаєт,* Отцу, і 
Сину, і Святому Духу,/ нині і присно,* і во віки віков, амінь.

Єктенія просительная
диякон: Ісполнім вечернюю молитву нашу Госпо деві.
лик: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
лик: Господи, помилуй.
Вечера всего совершенна, свята, мирна і безгрішна, у Господа 

просім.
лик: Подай, Господи.
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Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, у 
Господа просім.

Прощенія і оставленія гріхов, і прегрішеній наших, у Господа просім.
Добрих і полезних душам нашим, і мира мірові, у Господа просім.
Прочеє время живота нашего в мирі і покаянії скончати, у Господа 

просім.
Християнскія кончини живота нашего, безболізнени, непостидни, 

мирни, і добраго отвіта на страшнім судищі Христові, просім.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, слав ную Владичицу 

нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, 
самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

лик: Тебі, Господи.
ієрей: Яко благ і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, Отцу, 

і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
ієрей:  Мир всім.
лик: І духові твоєму.
диякон: Глави ваша Господеві приклоніте.
лик: Тебі, Господи.
ієрей: Буди держава царствія Твоєго благословена і препрославлена, 

Отца, і Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
(Якщо є литія, то дивись ст. 56)

Стихири на стиховні зі стихами
Стих 1: К Тебі возведох очі мої, живущему на небеси. Се, яко очі 

раб в руку господій своїх, яко очі рабині в руку госпожи своєя: тако 
очі наші ко Господу Богу нашему, дондеже ущедрит ни.

Стих 2: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по мно гу 
ісполнихомся уничиженія: найпаче наполнися ду ша наша поношенія 
гобзующих, і уничиженія гордих.

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. 
І нині, і присно, і во віки віков. Амінь.

Нині отпущаєши
Нині отпущаєши раба Твоєго, Владико, по глаголу Твоєму, со миром: 

яко видіста очі мої спасеніє Твоє, єже єси уготовал пред лицем всіх 
людей, світ во откровеніє язиков, і славу людей Твоїх Ізраїля.
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Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; Владико 

прости беззаконія наша; святий посіти і ісціли немощі наша, імене 
Твоєго ради.

Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится ім’я Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должни ком нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.

ієрей: Яко твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Співаються тропар, Слава: І нині: Богородичен.
На повседневній вечірні: Єктенія
диякон: Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твоєй, молимтися, 

услиши і помилуй.
лик: Господи, помилуй. (3 р.)
Єще молимся о святійшем вселенстім Архієреї (ім’ярек), Папі 

Римстім, і о блаженнійшем Патріярсі нашем (ім’ярек), і о боголюбивім 
Єпископі нашем Кир (ім’ярек), і о всечестнійших отціх наших 
Архімандриті (ім’ярек), і Ігумені (ім’ярек), о служащих і послужив
ших во святій обители сей, і о отціх наших духовних, і всей во Христі 
братії нашей.

Єще молимся о богохранимім народі нашем, о предержащих властех 
наших, і о всем воїнстві.

Єще молимся о предстоящих людех, ожидающих от Тебе великія і 
богатия милости, за творящия нам милостиню і за вся православния 
християни.

ієрей: Яко милостив і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, 
Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
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На повседневній вечірні: 
диякон: Премудрость.
лик: Честнійшую херувим і славнійшую без сравне нія серафим, без 

істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.
Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь. Господи, помилуй. (3 р.) 
Благо слови.

Відпуст
лик: Амінь.
На Великій вечірні: 
диякон: Премудрость.
лик: Благослови.
ієрей: Сий благословен Христос Бог наш, всегда, нині і присно, і 

во віки віков.
лик: Амінь. Утверди, Боже, святую православную віру, во віки 

віков.
ієрей: Пресвятая Богородице, спаси нас.
лик: Честнійшую херувим і славнійшую без сравне нія серафим, без 

істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.
ієрей: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
лик: Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки 

віков. Амінь. Господи, помилуй. (3 р.)
Благослови.

Відпуст
лик: Амінь.

лиТіЯ
литійні стихири

диякон: Спаси, Боже, люди Твоя, і благослови досто яніє Твоє: посіти 
мір Твой милостію і щедротами возви си рог християн православних, 
і низпосли на ни милости Твоя богатия: молитвами всепречистия 
Влади чици нашея Богородици і приснодіви Марії; силою честна го і 
животворящаго Креста; заступленьми чест них небесних сил безплотних; 
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честнаго, славнаго про ро ка, предтечі і крестителя Йоанна; святих 
славних і всехвальних апостол; іже во святих отец наших і все ленс ких 
великих учителей і святителей, Василія Вели ка го, Григорія Богослова і 
Йоанна Златоустаго; іже во святих отца нашего Ніколая архієпископа, 
мир ли кійскаго чудотворца; святих равноапостольних Кирила і Методія 
учителей словенских; святаго благовірнаго і равноапостольнаго 
великаго князя Владиміра; свя та го священномученика Йосафата; 
святих славних і доб ро по бідних мученик; преподобних і богоносних 
отец наших Антонія і Теодосія печерских, і прочіїх преподобних і 
богоносних отец наших; святих і праведних богоотец Йоакима і Анни; 
святаго (ім’ярек, єгоже єсть храм); святаго (ім’ярек), єгоже память 
совершаєм, і всіх свя тих; молим Тя, многомилостиве Господи, услиши 
нас грішних молящихся Тебі, і помилуй нас.

лик: Господи, помилуй. (12 р.)
Єще молимся о святійшем вселенстім Архієреї (ім’ярек) Папі 

Римстім, о здравії і спасенії єго, і о єже Господу Богу нашему найпаче 
поспішити і пособити єму во всем: Господи, услиши і помилуй.

лик: Господи, помилуй. (12 р.)
Єще молимся о блаженнійшем Патріярсі нашем (ім’ярек), і о 

боголюбивім Єпископі нашем Кир (ім’ярек), і о всечестнійших отціх 
наших Архімандриті (ім’ярек),  і Ігумені (ім’ярек),  о отціх наших 
духов них, і всей во Христі братії нашей, і о всякой душі христи янстій, 
скорбящей же і озлобленній, милости божія і помощі требующей; о 
покровенії обители сея і живущих в ней; о мирі і состоянії всего міра; 
о благостоянії святих божіїх церквей; о спасенії і по мо щі со тщанієм 
і страхом божіїм труждающихся, і слу жащих отец і братій наших; о 
отставльшихся і во отшествії сущих; о ісціленії в немощех лежащих; 
о успенії, ослабі, блаженній пам’яті і оставленії гріхов всіх прежде 
отшедших отец і братій наших, зді лежащих і повсюду, православних; 
о ізбавленії пліненних, і о братіях наших в службах сущих, і о всіх 
служащих і служивших во святій обители сей, рцем всі:

лик: Киріє елеісон. (12 р.)
ієрей: Услиши ни, Боже, спасителю наш, упованіє всіх концей землі, 

і сущих в морі далече: і милостиве, милостив буди, Владико, о грісіх 
наших, і помилуй ни. Милостив бо і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу 
возсилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
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лик: Амінь.
ієрей:  Мир всім.
лик: І духові твоєму.
диякон: Глави наша Господеві приклонім.
лик: Тебі, Господи.
ієрей: Владико многомилостиве, Господи Ісусе Христе Боже наш, 

молитвами всепречистия Владичици на шея Богородици і приснодіви 
Марії; силою честнаго і животворящаго Креста; заступленьми честних 
не бес них сил безплотних; честнаго, славнаго пророка, пред течі і 
крестителя Йоанна; святих славних і всехвальних апо стол; іже во 
святих отец наших і вселенских ве ли ких учителей і святителей, Василія 
Великаго, Григорія Богослова і Йоанна Златоустаго; іже во святих 
отца нашего Ніколая архієпископа, мирликійскаго чудо твор ца; святих 
равноапостольних Кирила і Методія учителей словенских; святаго 
благовірнаго і равноапостольнаго великаго князя Владиміра; святаго 
священномученика Йосафата; святих славних і добропобідних мученик; 
преподобних і богоносних отец наших Антонія і Теодосія печерских, 
і прочіїх преподобних і богонос них отец наших; святих і праведних 
богоотец Йоакима і Анни; святаго (ім’ярек, єгоже єсть храм); святаго 
(ім’ярек) єгоже память совершаєм, і всіх святих; благо пріятну сотвори 
молитву нашу, даруй нам оставленіє прегрішеній наших, покрий нас 
кровом крилу Твоєю, отжени от нас всякаго врага і супостата; умири 
нашу жизнь, Господи, помилуй нас і мір Твой; і спаси душі наша, яко 
благ і человіколюбец.

лик: Амінь.
Стихири на стиховні

Нині отпущаєши
Нині отпущаєши раба Твоєго, Владико, по глаголу Твоєму, со миром; 

яко видіста очі мої спасеніє Твоє, єже єси уготовал пред лицем всіх 
людей, світ во откровеніє язиков, і славу людей Твоїх Ізраїля.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; 

Владико, прости беззаконія наша; святий, посіти і ісціли немощі наша, 
імене Твоєго ради.
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Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє: да будет воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должни ком нашим: і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.

ієрей: Яко Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Співаються тропарі
диякон: Господу помолімся.
лик: Господи, помилуй.

Молитва
ієрей: Господи Ісусе Христе Боже наш, благо сло ви вий пять хлібов 

і пять тисящ наситивий, сам благо слови і хліби сія, пшеницу, вино 
і єлей: і умножи сія во святій оби тели сей і во всем мірі Твоєм 
і вкушающия от них вір ния освяти. Яко ти єси благословляяй і 
освящаяй вся чес кая, Христе Боже наш, і Тебі славу возсилаєм, со 
безначальним Твоїм Отцем і всесвятим і благим і живо творящем 
Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь. Буди імя Господнє благословенно от нині і до віка. (3 р.)

псалом 33
Благословлю Господа на всякоє время*, вину хвала єго во устіх моїх:/ 

О Господі похвалится душа моя:* да услишат кротциї, і возвеселятся./ 
Возвеличіте Господа со мною,* і вознесем імя єго вкупі./ Взисках 
Господа, і услиша мя,* і от всіх скорбей моїх ізбави мя./ Приступіте 
к нему і просвітітеся,* і лица ваша не постидятся./ Сей нищій воззва, 
і Господь услиша і,* і от всіх скорбей єго спасе і./ Ополчится ангел 
господень окрест боящихся єго,* і ізбавит їх./ Вкусіте і видіте, яко благ 
Господь:* блажен муж, іже уповаєт нань./ Бойтеся Господа всі святії 
єго,* яко ність лишенія боящимся єго./ Богатії обнищаша і взалкаша:* 
взискающії же Господа,* не лишатся всякаго блага./

ієрей: Благословеніє Господнє на вас, того благодатію і человіколюбієм, 
всегда нині і присно, і во віки віков.
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лик: Амінь.
диякон: Премудрость.
лик: Благослови.
ієрей: Сий благословен Христос Бог наш, всегда, нині і присно, і 

во віки віков.
лик: Амінь. 
Утверди, Боже, святую православную віру, во віки віков.
ієрей: Пресвятая Богородице, спаси нас.
лик: Честнійшую херувим і славнійшую без сравне нія серафим, без 

істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.
ієрей: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
лик: Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки 

віков. Амінь. Господи, помилуй. (3 р.) 
Благослови.

Відпуст
лик: Амінь.
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МалОЄ пОВЕчЕРіЄ
ієрей: Благословен Бог наш всегда, нині і присно, і во віки віков.
лик: Амінь.
Слава Тебі, Боже наш, слава Тебі.
Царю небесний, утішителю, душе істини, іже везді сий, і вся 

ісполняяй, сокровище благих і жизні подателю, прийди і вселися в ни 
і очисти ни от всякія скверни і спаси, блаже, душі наша.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; 

Владико, прости беззаконія наша; святий, посіти і ісціли немощі наша, 
імене Твоєго ради.

Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должни ком нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.
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ієрей: Яко твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Господи, помилуй. (12 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Прийдіте, поклонімся цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, 

цареві й Богу нашему. 
псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицій милости твоєй,* і по множеству щедрот 
твоїх очисти беззаконіє моє./ Най паче омий мя от беззаконія моєго,* 
і от гріха моєго очис ти мя./ Яко беззаконіє моє аз знаю,* і гріх мой 
предо мною єсть вину./ Тебі єдиному согріших, і лукавоє пред тобою 
сотворих,* яко да оправдишися во словесіх твоїх, і побідиши внегда 
судити ти./ Се бо в беззаконіїх за чат єсмь,* і во грісіх роди мя мати 
моя./ Се бо істину воз лю бил єси,* безвістная і тайная премудрости 
твоєя явил ми єси./ Окропиши мя іссопом, і очищуся,* омиєши мя, і 
паче сніга убілюся./ Слуху моєму даси радость і ве се ліє,* возрадуются 
кости смиренния./ Отврати лице твоє от гріх моїх,* і вся беззаконія 
моя очисти./ Сердце чис то созижди во мні Боже,* і дух прав обнови во 
утро бі моєй./ Не отвержи мене от лица твоєго,* і Духа тво є го святаго 
не отими от мене./ Воздаждь ми радость спа се нія твоєго,* і духом 
владичним утверди мя./ Научу безза конния путем твоїм,* і нечестивії 
к тебі обратятся./ Ізба ви мя от кровей Боже, Боже спасенія моєго,* і 
возра ду єтся язик мой правді твоєй./ Господи, устні мої от вер зеши,* і 
уста моя возвістят хвалу твою./ Яко аще би восхотіл єси жертви, дал 
бих убо,* всесожженія не бла го во лиши./ Жертва Богу дух сокрушен,* 
сердце со кру шенно і смиренно Бог не уничижит./ Ублажи, Господи, 
бла го во ленієм твоїм Сіона,* і да созиждутся стіни єру са лим скія./ Тогда 
благоволиши жертву правди, возно ше ніє і всесожжегаемая,* тогда 
возложат на олтар твой тельци.

псалом 69
Боже, в помощ мою воньми,* Господи, помощи ми потщися./ Да 

постидятся і посрамятся* іщущії душу мою;/ Да возвратятся вспять, 
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і постидятся,* хотящії ми злая./ Да возвратятся абіє стидящеся,* 
глаголющії ми: благоже, благоже./ Да возрадуются і возвеселятся о тебі 
всі іщущії тебе, Боже:* і да глаголют вину:/ Да возвеличится Господь,* 
любящії спасеніє твоє./ Аз же нищ єсмь і убог,* Боже, помози ми;/ 
Помощник мой і ізбавитель мой єси ти,* Господи, не закосни./

псалом 142
Господи, услиши молитву мою, внуши моленіє моє во істині твоєй,* 

услиши мя в правді твоєй./ І не вниди в суд с рабом твоїм,* яко не 
оправдится пред тобою всяк живий./ Яко погна враг душу мою,* смирил 
єсть в землю живот мой./ Посадил мя єсть в темних, яко мертвия віка,* 
і уни во мні дух мой, во мні смятеся сердце моє./ Помянух дні древнія, 
поучихся во всіх діліх твоїх,* в твореніїх руку твоєю поучахся./ Воздіх 
к тебі руці мої,* душа моя, яко земля безводная тебі./ Скоро услиши мя, 
Господи,* ісчезе дух мой;/ Не отврати лица твоєго от мене, і уподоблюся 
низходящим в ров./ Слишану сотвори мні заутра милость твою,* яко 
на тя уповах./ Скажи мні, Господи, путь, воньже пойду,* яко к тебі взях 
душу мою./ Ізми мя от враг моїх, Господи, к тебі прибігох,* научи мя 
творити волю твою, яко ти єси Бог мой./ Дух твой благій, наставит мя на 
землю праву,* імене твоєго ради, Господи, живиши мя, правдою твоєю./ 
Ізведеши от печали душу мою,* і милостію твоєю потребиши враги 
моя./ І погубиши вся стужающия душі моєй,* яко аз раб твой єсмь./

Славословіє мале
Слава во вишніх Богу і на землі мир,* во человіціх благоволеніє./ 

Хвалим Тя, благословим Тя,* кланяєм ти ся, славословим Тя./ Благодарим 
Тя, великія ради слави Тво єя,* Господи царю небесний./ Боже Отче все 
дер жи те лю, Господи Сине єдинородний, Ісусе Христе,* і Святий Душе, 
Господи Боже./ Агнче Божий,* Сине отеч,/ вземляй гріх міра,* помилуй 
нас./ Вземляй гріхи мі ра,* прийми молитву нашу./ Сідяй одесную 
Отца,* по ми  луй нас./ Яко Ти єси єдин свят, Ти єси єдин Господь, Ісус 
Христос,* во славу Бога Отца, амінь./ На всяку нощ благословлю Тя,* 
і восхвалю імя Твоє во віки, і во вік віка./ Господи, прибіжище, бил 
єси нам* в род і род./ Аз ріх: Господи, помилуй мя,* ісціли душу мою, 
яко согріших Тебі./ Господи, к Тебі прибігох,* научи мя творити волю 
Твою, яко Ти єси Бог мой./ Яко у Тебе істоч ник живота,* во світі твоєм 
узрим світ./ Пробави ми лость Твою* відущим Тя./



64

Сподоби, Господи, в нощ сію* без гріха сохранитися нам./ Благословен 
єси, Господи, Боже отец наших,* і хвально і прославлено імя Твоє во 
віки, амінь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас,* якоже уповахом на Тя./ 
Благословен єси, Господи,* научи мя оправданієм Твоїм./ Благословен 
єси, Владико,* вразуми мя оправда нієм Твоїм./ Благословен єси, 
святий,* просвіти мя оправданії Твоїми./ Господи, милость Твоя во вік,* 
діл руку Твоєю не презри./ Тебі подобаєт хвала,* Тебі подобаєт пініє./ 
Тебі слава подобаєт,* Отцу, і Сину, і Святому Духу./ Нині і присно,* і 
во віки віков, амінь.

Вірую
Вірую во єдинаго Бога Отца, вседержителя,* творца небу і землі, ви

ди мим же всім і невидимим./ І во єдинаго Господа Ісуса Христа, Си на 
Божія,* єдинороднаго, іже от Отца рожденнаго прежде всіх вік./ Сві та от 
сві та, Бога істинна от Бога істинна,* рожденна, не со тво рен на, єди но сущна 
Отцу, імже вся биша./ Нас ради человік і нашего ради спа сенія сшед шаго 
с не бес,* і воплотившагося от Духа свята і Марії діви, і во че ло  віч шася./ 
Распятаго же за ни при Понтійстім Пилаті,* і страдавша, і по гре бенна. 
І воскресшаго в третій день по писанієм./ І возшедшаго на не беса,* і 
сідяща одес ную Отца./ І паки грядущаго со славою, судити жи вим і 
мертвим,* єгоже царствію не будет конца./ І в Духа Святаго, Гос пода, 
животворящаго,* іже от Отца (і Сина) ісходящаго, іже со Отцем і Сином 
спокланяєма і со славима, глаголавшаго пророки./ Во єдину, свя тую, со бор
ную* і апостольскую Церков./ Ісповідую єдино кре ще ніє* во оставленіє 
гріхов./ Чаю воскресенія мертвих* і жизні будущаго віка. Амінь.

Читається канон
Достойно єсть яко воістинну* блажити тя Богоро дицу,* приснобла

женную і пренепорочную* і Матерь Бога нашего.* Честнійшую 
херувим* і славнійшую без сравненія серафим,* без істлінія Бога Слова 
рождшую,* сущую Богородицу тя величаєм.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поми луй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки . 

Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; 

Владико, прости беззаконія наша; святий, посіти і ісціли немощі наша, 
імене Твоєго ради.
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Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да прийдет 

царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш 
насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми 
оставляєм должни ком нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави 
нас от лукаваго.

ієрей: Яко твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго 
Духа, нині і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Співається кондак празника 

(якщо немає празника, співаємо тропарі дня і храму)
Тропарі дня:

У неділю ввечері, глас 4
Небесних воїнств архістратизи,* молим вас присно ми недостойнії,* 

да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественния вашия 
слави,* сохраняющи ни припадающия приліжно, і вопіющия:* от бід 
ізбавіте ни,* яко чиноначальници вишніх сил.

У понеділок ввечері, глас 2
Память праведнаго с похвалами,* тебі же довлієт свидітельство 

Господнє, предтече:* показал бо ся єси воістинну і пророков честнійший,* 
яко і в струях крестити сподобился єси проповіданнаго.* Тімже за істину 
пострадав радуяся,* благовістил єси і сущим во аді Бога явльшагося 
плотію,* вземлющаго гріх міра, і подающаго нам велію милость.

У вівторок ввечері, глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя,* і благослови достояніє Твоє,* побіди 

благовірному народу на сопротивния даруя,* і Твоє сохраняя крестом 
Твоїм жительство.

У середу ввечері, глас 3
Апостоли святії,* моліте милостиваго Бога,* да прегрішеній оставле

ніє подаст* душам нашим.
та тропар св. Миколаю, глас 4

Правило віри і образ кротости,* воздержанія учителя,* яви тя стаду 
твоєму, яже вещей істина.* Сего ради стяжал єси смиренієм високая,* 
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нищетою богатая:* отче священноначальниче Ніколає,* моли Христа 
Бога спастися душам нашим.

У четвер ввечері, глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя,* і благослови достояніє Твоє,* побіди 

благовірному народу на сопротивния даруя,* і Твоє сохраняя крестом 
Твоїм жительство.

Також оці тропарі:
Боже отец наших,* творяй присно с нами по твоєй кротости,* не отстави 

милости Твоєя от нас,* но молитвами їх в мирі управи живот наш.
Во всем мірі мученик твоїх кровми,* яко багряницею і виссом,* 

церков Твоя украсившися,* тіми вопієт Ти, Христе Боже:* людем Твоїм 
щедроти Твоя низпосли,* мир жительству Твоєму даруй,* і душам 
нашим велію милость.

Глас 8: Слава Отцу, і Сину,* і Святому Духу.
Со святими упокой, Христе,* душі раб Твоїх,* ідіже ність болізнь, ні 

печаль, ні воздиханіє,* но жизнь безконечная.
І нині, і присно,* і во віки віков. Амінь.
Молитвами, Господи, всіх святих і Богородици,* Твой мир даждь 

нам, і помилуй нас,* яко єдин щедр.

У п’ятницю ввечері, тропар, глас 2
Апостоли, мученици і пророци,* святителіє, препо добнії і праведнії,* 

добрі подвиг совершившії, і віру соблюдшії,* дерзновеніє імуще ко 
Спасу,* о нас того, яко блага, моліте, молимся, спастися душам нашим.

Глас 8: Слава Отцу, і Сину,* і Святому Духу. 
Со святими упокой, Христе,* душі раб Твоїх,* ідіже ність болізнь, ні 

печаль, ні воздиханіє,* но жизнь безконечная.
І нині, і присно,* і во віки віков. Амінь. 
Яко начатки єстества, насадителю тварі,* вселенная приносит Ти, 

Господи,* богоносния мученики:* тіх молитвами в мирі глубоці* церков 
Твою, жительство Твоє,* Богородицею соблюди, многомилостиве.

Господи, помилуй. (40 р.)
Молитва

Іже на всякоє время, і на всякій час, на небеси і на землі покланяємий і 
славимий, Боже благій, долго терпіливий і многомилостивий, праведния 
любяй і грішния милуяй, вся зовий ко спасенію, обіщанія ради будущих 
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благ: сам, Господи, прийми і наша в час сей молитви, і ісправи живот 
наш к заповідем твоїм, душі наша освяти і тілеса очисти, помишленія 
ісправи, разум уціломудри і істрезви, і ізбави нас от всякія скорби, 
зол і болізней, і огради нас святими ангели твоїми, яко да ополченієм 
їх соблюдаєми і наставляєми, достигнем во єдинство віри, і в разум 
неприкосновенния Твоєя слави: яко благословен єси во віки віков.

лик: Амінь.
Господи, помилуй. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. 

Амінь.
Честнійшую херувим і славнійшую без сравненія серафим, без 

істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя  величаєм.
Іменем Господнім благослови, отче.
ієрей: Боже, ущедри ни, і благослови ни, просвіти лице Твоє на ни, 

і помилуй ни.
лик: Амінь. 

Молитва до пресвятої Богородиці
Нескверная, неблазная, нетлінная, пречистая діво, богоневісто 

Владичице, Бога Слова человіком пре славним твоїм рождеством 
соєдинившая, і отпадшеє єстество рода нашего небесним совокупльшая: 
не на деж них єдина надеждо, і побіждаємих помощнице, гото воє 
заступленіє к тебі прибігающих, і всіх  християн прибіжище: не гнушайся 
мене грішнаго і сквернаго, сквер ними помисли, і словеси, і діяньми 
всего себе непотреб на сотворшаго, і сластем і унинію, ліности нра вом, 
раба бившаго. Но яко человіколюбиваго Бога Мати, человіколюбні 
умилосердися о мні грішнім і блуд нім, і прийми моє от скверних устен 
приносимоє тебі моленіє, і твоєго Сина, і нашего Владику і Господа, ма тер
ним Твоїм дерзновенієм обємши, умоли, да отверзет і мні человіколюбноє 
милосердіє своєя благости, і презрів моя безчисленная прегрішенія, 
обратит мя на по ка яніє, і своїх заповідей ділателя іскусна явит мя. 
Предста ни мні присно, яко милостивая, і милосердая, і благолюбивая, в 
настоящей сей жизні теплая предста тельнице і помощнице, сопротивних 
полки отгоняющи, і ко спасенію наставляющи мя: і во время ісхода 
моєго ока ян ную мою душу соблюдающи, і темния образи лу ка вих бісов 
далече от нея отрівающи: в страшний же день праведнаго суда вічния мя 
ізбавляющи муки, і неізреченния слави твоєго Сина і Бога нашего на слід
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ника мя являющи. Юже і да улучу, Владичице моя, пресвятая Богородице, 
твоєго ради ходатайства і за ступ ле нія, благодатію і человіколюбієм 
єдинороднаго Сина тво єго, Господа і Бога і Спаса нашего Ісуса Христа: 
єму же подобаєт всякая слава, честь і поклоненіє, со безначальним єго 
Отцем, і пресвятим і благим і живо творящим єго Духом, нині і присно, 
і во віки віков.

 лик: Амінь.
Молитва до Господа нашого ісуса Христа

І даждь нам, Владико, на сон грядущим покой ду ші, і тіла і сохрани нас 
от мрачнаго сна гріховнаго, і от всякаго темнаго і нощнаго сладострастія 
утиши стрем ле ніє страстей, угаси разжженния стріли лу ка ва го, яже на 
ни лукавно движимия, і востаніє плоти на шея утоли, і всякоє земноє і 
вещноє наше мудрованіє успи. І даруй нам, Боже, бодр ум, і ціломудр 
помисл, серд це трезвящеєся, сон легок, і всякаго сатанина меч та нія 
неіскусен. Возстави же нас во время молитви, утвер жден них в заповідех 
Твоїх, і память судеб Твоїх в себі вину імущих. І всенощноє славословіє 
нам да руй, во єже піти і благословити і славити пречестноє і великоліпоє 
імя Твоє, Отца, і Сина, і Святаго Духа, ни ні і присно, і во віки віков.

лик: Амінь.
Преславная приснодіво, Богородице, прийми молит ви наша, і донеси 

я Сину Твоєму і Богу нашему, да спа сет тебе ради душі наша.
Упованіє моє Отець, прибіжище моє Син, і по кро ви тель нам єсть Дух 

святий, Тройце святая, слава Тебі.
Тропарі, глас 6

Помилуй нас, Господи, помилуй нас:* всякаго бо отвіта недоуміюще,* 
сію Ти молитву яко Владиці грішнії приносим:* помилуй нас. 

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу: 
Господи, помилуй нас,* на Тя бо уповахом, не прогнівайся на ни зіло,* 

ніже помяни беззаконій наших:* но призри і нині яко благоутробен,* і 
ізбави ни от враг наших:* Ти бо єси Бог наш, і ми людіє Твої,* всі діла 
руку Твоєю, і імя Твоє призиваєм.

І нині, і присно, і во віки віков. Амінь.
Милосердія двері отверзи нам, благословенная Бого ро дице,* 

надіющіїся на тя да не погибнем,* но да ізбавимся тобою от бід:* ти 
бо єси спасеніє рода християнскаго.
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Єктенія
ієрей: Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твоєй, молимтися, 

услиши і помилуй.
лик: Господи, помилуй. (3 р.)
Єще молимся о єже сохранитися святій обителі сей, і всякому граду, 

веси і страні, от глада, губительства, труса, потопа, града, огня, меча, 
нашествія інопле мен ник, і междоусобния брани: і о єже милостиву 
бити, благоувітливу і благопремінительну, благому і человіко люби вому 
Богу нашему, і отвратити весь гнів свой на ни движа щийся, і ізбавити 
нас от належащаго праведнаго своєго прещенія, і помиловати нас.

лик: Господи, помилуй. (12 р.)
ієрей: Услиши ни, Боже спасителю наш, упованіє всіх концей землі, 

і сущих в морі далече: і милостиве, ми лос тив буди, Владико, о грісіх 
наших, і помилуй ни. Милостив бо і человіколюбец Бог єси, і Тебі 
славу воз си лаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки 
віков.

лик: Амінь.
ієрей: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
лик: Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки 

віков. Амінь. Господи, помилуй. (3 р.) 
Благослови.

Відпуст
лик: Амінь.
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пРОЩЕННЯ
ієрей: Благословіте, отци честнії, і братія, і простіте мні грішному 

яже согріших в сей день, і во вся дни живота моєго словом, ділом іли 
помишленієм, і всіми моїми чувстви душевними і тілесними.

Братія: Бог да простит і помилуєт тя, честний отче.
Благослови, отче честний, і прости мні грішному, яже согріших в 

сей день, і во вся дни живота моєго словом, ділом іли помишленієм, і 
всіми моїми чувстви душевними і тілесними.

ієрей: Благодатію своєю Бог да простит согрішенія ваша, і помилуєт 
всіх вас.

Помолімся о святійшем вселенстім Архієреї (ім’я рек), Папі Римстім.
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О блаженнійшем Патріярсі нашем (ім’ярек). 
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О богохранимім народі нашем.
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О предержащих властех наших.
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О боголюбивім Єпископі нашем Кир (ім’ярек).
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О всяцім єпископстві католічестім.
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О благородних ктиторіх святия обители сея.
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О всечестнійших отціх наших Архімандриті (ім’я рек), Ігумені 

(ім’ярек).
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О отціх наших духовних, і всей во Христі братії нашей.
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О посланних і в отшествії сущих.
лик: Бог да сохранит і помилуєт.
О творящих нам милостиню.
лик: Бог да воздаст і помилуєт.
О служащих і послуживших во святій обителі сей.
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О ненавидящих і любящих нас.
лик: Бог да простит і помилуєт.
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О ізбавленії пліненних.
лик: Бог да свободит і помилуєт.
О плавающих і путешествующих.
лик: Бог да ісправит плаваніє і путешествіє їх.
О недугующих і страждущих.
лик: Бог да возставит і помилуєт.
О скорбящих і в темницах сідящих.
лик: Бог да посітит і помилуєт.
О всіх православних христіаніх.
лик: Бог да спасет і помилуєт.
О умноженії плодов земних.
лик: Бог да умножит плоди земния.

Якщо неділя або попразденство:
ієрей: Молитвами святих отец наших, Господи Ісусе Христе Боже 

наш, помилуй нас.
лик: Амінь.

Якщо не припадає неділя або свято: за усопших:
ієрей: Помянім усопших народа нашего.
лик: Бог да помянет і упокоїт їх.
Ктитори святия обители сея.
лик: Бог да помянет і упокоїт їх.
Родители і сродники наша.
лик: Бог да помянет і упокоїт їх.
Прежде усопшия отци і братію нашу.
лик: Бог да помянет і упокоїт їх.
Ізбієнния віри ради католіческія на брани.
лик: Бог да помянет і упокоїт їх.
Зді лежащия, вписанния, і по всюду, православния християни.
лик: Вічная їм память.
ієрей: Молитвами святих отец наших, Господи Ісусе Христе Боже 

наш, помилуй нас.
лик: Амінь.

Под твою милость прибігаєм, Богородице Діво, молитв наших не презри 
во скорбіх, но от бід ізбавляй нас єдина чистая і благословенная. Владичице, 
прийми мольби рабов твоїх, ізбавляй нас от всякія нужди і печалі.
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