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Чин Парастасу
Диякон:  Благослови�, влади�ко.
Священик:  † Благослове�н Бог наш за�вжди, ни�ні і повсякча�с, і на ві́ �ки 

вікі́ �в.
Вірні:  Амі́ �нь.
† Святи�й Бо�же, святи�й крі́ �пкий, святи�й безсме�ртний, поми�луй нас.  (3)

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, і ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки ві-
кі́ �в.  Амі́ �нь.

Пресвята� Тро�йце, поми�луй нас; Го�споди, очи�сти гріхи� на�ші; Влади�ко, 
прости� беззако�ння на�ші; Святи�й, посіти� і зціли� не�мочі на�ші і́ �мени 
Твого� ра�ди.

Го�споди, поми�луй.  (3)

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, і ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки ві-
кі́ �в.  Амі́ �нь.

О�тче наш, що єси� на небеса�х, неха�й святи�ться ім’я� Твоє�, неха�й при�йде 
ца�рство Твоє�, неха�й бу�де во�ля Твоя�, як на не�бі, так і на землі́ �.  Хліб 
наш насу�щний дай нам сього�дні; і прости� нам прови�ни на�ші, як і ми 
проща�ємо винува�тцям на�шим; і не введи� нас у споку�су, але� ви�зволи 
нас від лука�вого.

Св.:  Бо Твоє� єсть Ца�рство, і си�ла, і сла�ва, † Отця�, і Си�на, і Свято�го Ду�ха 
ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.

Вірні:  Амі́ �нь.
Го�споди, поми�луй.  (12)

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, і ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки ві-
кі́ �в.  Амі́ �нь.

† Прийді́ �те, поклоні́ �мся царе�ві на�шому – Бо�гу.
† Прийді́ �те, поклоні́ �мся Христо�ві, царе�ві на�шому – Бо�гу.
† Прийді́ �те, поклоні́ �мся і припаді́ �м до само�го Го�спода Ісу�са Христа� – 

царя� і Бо�га на�шого.
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Псалом 90
Хто живе� в по�мочі Всеви�шнього, під крівле�ю́ Бо�га Небе�сного посе�-

литься.
Ска�же Го�сподеві: Засту�пник мій єси� і прибі́ �жище моє� – Бог мій.  І 

наді�ю́ся на Ньо�го.
Бо він ви�рятує тебе� від сі́ �ті ловця� і від сло�ва триво�жного.
Плечи�ма Свої́ �ми Він тебе� закри�є і під кри�лами Його� бу�деш наді́ �ятися.
Як збро�я, ото�чить тебе� і́ �стина Його�, не зляка�єш стра�ху нічно�го.
Ні стріли�, що літа�є уде�нь, ні мари�, що в пітьмі́ � блука�є, а�ні на�пасті і бі́ �са 

полуде�нного.
Впа�де по�біч те�бе ти�сяча, і де�сять ти�сяч – право�руч те�бе; до т�ебе ж не 

прибли�зиться.
Одна�к, ти очи�ма спогляда�єш і відпла�ту грі́ �шників поба�чиш.
Бо Ти, Го�споди, упова�ння моє�.  Всеви�шнього покла�в ти, як прибі́ �жище 

твоє�.
Не при�йде до те�бе зло і ра�на не доторкне�ться ті́ �ла твого�.
Бо а�нгелам Свої́ �м запові́ �сть про те�бе, щоб хорони�ли тебе� на всіх путя�х 

твої́ �х.
На рука�х візьму�ть тебе�, щоб ти ча�сом не спіткну�в об ка�мінь но�гу твою́�.
На га�спида і василі́ �ска ти насту�пиш, і пото�пчеш льва і змія�.
Бо на Ме�не він упова�в, і ви�рятую́ його�; покри�ю́ його�, бо він пізна�в ім’я� 

Моє�.
Візве� до Ме�не, і почу�ю́ його�; з ним Я у ско�рбі, і ви�зволю́ його�, і просла�в-

лю́ його�.
До�вгим ві́ �ком обдару�ю́ його� і явлю́� йому� спасі́ �ння Моє�.
† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, і ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки ві-

кі́ �в.  Амі́ �нь.
† Алилу�я, алилу�я, алилу�я, сла�ва Тобі́ �, Бо�же.  (3)
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Мирна Єктенія
Д.:  В ми�рі Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  За рабі́ �в Бо�жих і за блаже�нний упокі́ �й ї́х Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб прости�лося ї́м вся�ке прогрі́ �шення, во�льне і нево�льне, Го�споду 

помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб вони� були� прилі́ �чені до Авраа�ма, Ісаа�ка і Я�кова, Го�споду помо-

лі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб осели�ти ду�ші ї́х у краї́ �ні живи�х, у мі́ �сці сві́ �тлому, де всі святі́ � і 

пра�ведні спочива�ю́ть, Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб неосу�дно ста�нути ї́м на страшно�му су�дищі Христо�вім, Го�споду

помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб вони� унаслі́ �дували безсме�ртне на небеса�х ца�рство, Го�споду 

помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб вони� ста�ли спі́ �льниками безпереста�нної́ ра�дости від ві́ �ку свя-

ти�х, Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб ізба�витися нам від уся�кої́ ско�рби, гні́ �ву, і нужди�, Го�споду 

помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Заступи�, спаси�, поми�луй і охорони� нас, Бо�же, Твоє�ю́ благода�ттю́.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Пресвяту�, пречи�сту, преблагослове�нну, сла�вну Влади�чицю́ на�шу 
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Богоро�дицю́ і присноді́ �ву Марі́ �ю́, з усіма� святи�ми пом’яну�вши, самі́ � 
себе�, і оди�н о�дного, і все життя� на�ше Христу� Бо�гові відда�ймо.

Вірні:  Тобі́ �, Го�споди.
Св.:  Бо Ти єси� воскресе́ння, і життя�, і упокі́ �й усо�пших рабі́ �в Твої́ �х, Хри�-

сте Бо�же наш, і Тобі́ � сла�ву возсила�ємо † з безнача�льним Твої́ �м Отце�м і
пресвяти�м, і благи�м, і животворя�щим Твої́ �м Ду�хом, ни�ні і повсякча�с, і
на ві́ �ки вікі́ �в.

Вірні:  Амі́ �нь.

Алилуя (Пс. 64:5), глас 8
Стих 1:  Блаже�нні, що ї́х ви�брав і прийня�в Ти, Го�споди.
Стих 2:  І па�м’ять ї́х з ро�ду в рід.

Тропар, глас 8:  Глибино�ю́ му�дрости чоловіколю́�бно все управля�єш * і 
кори�сне всім подає�ш, єди�ний Тво�рче. * Упоко�й, Го�споди, ду�ші усо�п-
ших рабі́ �в Твої́ �х, * бо на Те�бе упова�ння покла�ли, * Творця�, і будівника�,
і Бо�га на�шого.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, * і ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки ві-
кі́ �в.  Амі́ �нь.

Богородичний, глас 8:  Тебе� і стіну�, і приста�нище ма�ємо, * і моли�тве-
ницю́ благосприя�тливу до Бо�га, * яко�го ти роди�ла єси�, Богоро�дице 
безневі́ �сна, * ві́ �рних спасе�ння.

Непорочні, статія 1
Блаже�нні непоро�чні в путі́ �, що хо�дять у зако�ні Госпо�днім.  (Пс. 118:1)

Приспів:  Пом’яни�, Го�споди, ду�ші рабі́ �в Твої́ �х.
Блаже�нні, що зберіга�ю́ть сві́ �дчення Його�, всім се�рцем шука�ю́ть Його�.  

(Пс. 118:2)
Приспів:  Пом’яни�, Го�споди, ду�ші рабі́ �в Твої́ �х.
До�брий для ме�не зако�н уст Твої́ �х, більш, як ти�сячі зо�лота і срі́ �бла.  (Пс. 

118:72)
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Приспів:  Пом’яни�, Го�споди, ду�ші рабі́ �в Твої́ �х.
Ру�ки Твої́ � створи�ли мене� і збудува�ли мене�.  (Пс. 118:73)

Приспів:  Пом’яни�, Го�споди, ду�ші рабі́ �в Твої́ �х.
Бо якщо� б зако�н Твій не був мої́ �м поуче�нням, тоді́ � заги�нув би я у сми�-

ренні мої́ �м.  (Пс. 118:92) * Пові́ �к не забу�ду уста�вів Твої́ �х, бо в них оживи�в 
Ти мене�.  (Пс. 118:93)  (3)

Єктенія за померлих
Д.:  Ще і ще в ми�рі Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Ще мо�лимось за упокі́ �й душ усо�пших рабі́ �в Бо�жих, і щоб прости�ти-

ся ї́м уся�кому прогрі́ �шенню́, во�льному і нево�льному.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб Госпо�дь Бог осели�в ду�ші ї́х, де пра�ведні спочива�ю́ть.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Ми�лости Бо�жої́, ца�рства небе�сного і відпу�щення гріхі́ �в ї́х у Христа�, 

безсме�ртного царя� і Бо�га на�шого, просі́ �м.
Вірні:  Пода�й, Го�споди.
Д.:  Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Св.:  Бо�же ду�хів і вся�кої́ пло�ті, Ти смерть подола�в, і дия�вола зни�щив, і життя�

сві́ �тові Твоє�му дарува�в.  Сам, Го�споди, упоко�й ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х у 
мі́ �сці сві́ �тлому, у мі́ �сці квіту�чому, у мі́ �сці спокі́ �йному, зві́ �дки втекла� бо-
лі́ �знь, печа�ль і зітха�ння.  Вся�ке прогрі́ �шення, вчи�нене ни�ми сло�вом, або� ді́ �-
лом, або� по�мислом, як благи�й і чоловіколю́�бець Бог прости�, бо нема�є чо-
лові́ �ка, що жив би, а не згріши�в; Ти бо оди�н без гріха�, пра�вда Твоя� – пра�вда 
вові́ �ки, і сло�во Твоє� – і́ �стина.

Св.:  Бо Ти єси� воскресе�ння, і життя�, і упокі́ �й усо�пших рабі́ �в Твої́ �х, Хри�-
сте Бо�же наш, і Тобі́ � сла�ву возсила�ємо † з безнача�льним Твої́ �м Отце�м і
пресвяти�м, і благи�м, і животворя�щим Твої́ �м Ду�хом, ни�ні і повсякча�с, і
на ві́ �ки вікі́ �в.

– 5 –



Вірні:  Амі́ �нь.

Непорочні, статія 2
Твій я – спаси� мене�.  (Пс. 118:94)

Приспів:  Спа�се, спаси� ду�ші рабі́ �в Твої́ �х.
Світи�льник для ніг мої́ �х зако�н Твій і сві́ �тло для стежо�к мої́ �х.  (Пс. 118:105)

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші рабі́ �в Твої́ �х.
Я відкри�в уста� мої́ � і дихну�в, бо за�повідей Твої́ �х пра�гнув.  (Пс. 118:131)

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші рабі́ �в Твої́ �х.
Спогля�нь на мене� і поми�луй мене�, за пра�вом тих, що лю́�блять ім’я� 

Твоє�.  (Пс. 118:132)

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші рабі́ �в Твої́ �х.
Неха�й набли�зиться молі́ �ння моє� пе�ред Те�бе, Го�споди, за сло�вом Твої́ �м 

врозуми� мене�.  (Пс. 118:169)

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші рабі́ �в Твої́ �х.
Жива� бу�де душа� моя� і возхва�лить Тебе�, і при�суди Твої́ � помо�жуть мені́ �.  

(Пс. 118:175) * Я заблуди�в, як овеча� поги�бле, шука�й раба� Твого�, бо я за�-
повідей Твої́ �х не забу�в.  (Пс. 118:176)  (3)

Тропарі за упокій, глас 5
Приспів:  † Благослове�н єси�, Го�споди, * навчи� мене� уста�вів Твої́ �х.
Святи�х лик знайшо�в джерело� жи�зні і ра�йські две�рі; * неха�й знайду� і я 

путь покая�нням, * я — поги�бле овеча�, * покли�ч мене�, Спа�се, і спаси� 
мене�.

Приспів:  † Благослове�н єси�, Го�споди, * навчи� мене� уста�вів Твої́ �х.
Давно� вже з небуття� створи�в Ти мене� * і о�бразом Твої́ �м божестве�нним 

вшанува�в, * за пору�шення за�повіді * зно�ву мене� поверну�в у зе�млю́, з 
яко�ї́ я був узя�тий, * та до подо�би Твоє�ї́ возведи�, * щоб я прийня�в о�браз
да�вньої́ краси�.

Приспів:  † Благослове�н єси�, Го�споди, * навчи� мене� уста�вів Твої́ �х.
Я о�браз несказа�нної́ Твоє�ї́ сла�ви, * хоч і ношу� я�зви гріхо�вні. * Уще�дри 
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Твоє� створі́ �ння, Влади�ко, * і очи�сти Твої́ �м милосе�рдям, * і ба�жану 
батьківщи�ну пода�й мені́ �, * і вчини� мене� зно�ву жи�телем ра�ю́.

Приспів:  † Благослове�н єси�, Го�споди, * навчи� мене� уста�вів Твої́ �х.
Всі ви, що ходи�ли шля�хом вузьки�м і скорбо�тним, * і, хрест як ярмо� в 

житті́ � взя�вши, за мно�ю́ послі́ �дували у ві́ �рі, * прийді́ �ть, насолоді́ �ться 
по�честями й вінця�ми небе�сними, * що ї́х я вам приготува�в.

Приспів:  † Благослове�н єси�, Го�споди, * навчи� мене� уста�вів Твої́ �х.
А�гнця Бо�жого ви пропові́ �дували * і були� зако�лені, немо�в а�гнці, * і до 

жи�зні, що не старі́ �є, а ві́ �чно існу�є, * переста�вилися ви, святі́ �; * Його� 
уси�льно молі́ �ть, му�ченики, * щоб відпу�щення довгі́ �в дарува�в.

Приспів:  † Благослове�н єси�, Го�споди, * навчи� мене� уста�вів Твої́ �х.
Упоко�й, Бо�же, рабі́ �в Твої́ �х * і вчини� ї́х у раю́�, * де ли�ки святи�х, Го�споди,

* і пра�ведники ся�ю́ть, як світи�ла; * усо�пших рабі́ �в Твої́ �х упоко�й, * не 
зважа�ю́чи на всі ї́х прогрі́ �шення.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, * і Свято�му Ду�хові.
Трися�йність єди�ного божества� благоче�сно оспі́ �вуємо, кли�чучи: * Свят 

єси�, О�тче безнача�льний, собезна�чальний Си�ну і божестве�нний Ду�ху, *
просвіти� нас, що ві́ �рою́ Тобі́ � слу�жимо, * і з ві́ �чного вогню́� ви�зволи.

І ни�ні, і повсякча�с, * і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
Ра�дуйся, Чи�стая, * що Бо�га пло�ттю́ породи�ла на спасе�ння всіх; * че�рез 

Те�бе лю́�дський рід знайшо�в спасе�ння; * щоб і ми че�рез Те�бе знайшли� 
рай, * Богоро�дице чи�стая, * благослове�нная.

† Алилу�я, алилу�я, алилу�я, сла�ва Тобі́ �, Бо�же.  (3)

Єктенія за померлих
Д.:  Ще і ще в ми�рі Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Ще мо�лимось за упокі́ �й душ усо�пших рабі́ �в Бо�жих, і щоб прости�ти-

ся ї́м уся�кому прогрі́ �шенню́, во�льному і нево�льному.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
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Д.:  Щоб Госпо�дь Бог осели�в ду�ші ї́х, де пра�ведні спочива�ю́ть.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Ми�лости Бо�жої́, ца�рства небе�сного і відпу�щення гріхі́ �в ї́х у Христа�, 

безсме�ртного царя� і Бо�га на�шого, просі́ �м.
Вірні:  Пода�й, Го�споди.
Д.:  Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Св.:  Бо�же ду�хів і вся�кої́ пло�ті, Ти смерть подола�в, і дия�вола зни�щив, і життя�

сві́ �тові Твоє�му дарува�в.  Сам, Го�споди, упоко�й ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х у 
мі́ �сці сві́ �тлому, у мі́ �сці квіту�чому, у мі́ �сці спокі́ �йному, зві́ �дки втекла� бо-
лі́ �знь, печа�ль і зітха�ння.  Вся�ке прогрі́ �шення, вчи�нене ни�ми сло�вом, або� ді́ �-
лом, або� по�мислом, як благи�й і чоловіколю́�бець Бог прости�, бо нема�є чо-
лові́ �ка, що жив би, а не згріши�в; Ти бо оди�н без гріха�, пра�вда Твоя� – пра�вда 
вові́ �ки, і сло�во Твоє� – і́ �стина.

Св.:  Бо Ти єси� воскресе�ння, і життя�, і упокі́ �й усо�пших рабі́ �в Твої́ �х, Хри�-
сте Бо�же наш, і Тобі́ � сла�ву возсила�ємо † з безнача�льним Твої́ �м Отце�м і
пресвяти�м, і благи�м, і животворя�щим Твої́ �м Ду�хом, ни�ні і повсякча�с, і
на ві́ �ки вікі́ �в.

Вірні:  Амі́ �нь.

Тропар, глас 5:  Упоко�й, Спа�се наш, із пра�ведними рабі́ �в Твої́ �х * і осели� 
ї́х у двора�х Твої́ �х, як напи�сано. * Не зважа�й, як благи�й, на прогрі́ �шен-
ня ї́х, во�льні і нево�льні, * і всі свідо�мі і несвідо�мі, Чоловіколю́�бче.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, * і ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки ві-
кі́ �в.  Амі́ �нь.

Богородичний:  Від Ді́ �ви зася�яв Ти сві́ �тові, Хри�сте Бо�же, * і сині́ �в сві́ �тла 
не�ю́ показа�в, поми�луй нас.
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Псалом 50
Поми�луй мене�, Бо�же, по вели�кій ми�лості Твої́ �й, і по мно�жеству ще-

дро�т Твої́ �х очи�сти беззако�ння моє�.
Найпа�че обми�й мене� з беззако�ння мого� і від гріха� мого� очи�сти мене�.
Бо беззако�ння моє� я зна�ю́ і гріх мій є за�вжди пе�редо мно�ю́.
Про�ти Те�бе єди�ного я згріши�в і пе�ред Тобо�ю́ зло вчини�в, то і пра�вий Ти

в слова�х Твої́ �х і перемо�жеш, коли� бу�деш суди�ти.
Це бо в беззако�ннях я зача�тий і в гріха�х роди�ла мене� ма�ти моя�.
Це бо і́ �стину полю́би�в єси�, невідо�ме й тає�мне му�дросте Своє�ї́ яви�в Ти 

мені́ �.
Окропи� мене� іссо�пом, і очи�щуся, обми�й мене�, і ста�ну білі́ �ший від сні́ �гу.
Дай мені́ � почу�ти ра�дість і весе�лість, зраді́ �ю́ть ко�сті сокру�шені.
Відверни� лице� Твоє� від гріхі́ �в мої́ �х і всі беззако�ння мої́ � очи�сти.
Се�рце чи�сте утвори� в мені́ �, Бо�же, і ду�ха пра�вого обнови� в нутрі́ � моє�му.
Не відки�нь мене� від лиця� Твого� і Ду�ха Твого� Свято�го не відійми� від ме�-

не.
Верни� мені́ � ра�дість спасе�ння Твого� і ду�хом влади�чним утверди� мене�.
Вкажу� беззако�нним доро�ги Твої́ �, і нечести�ві до Тебе� наве�рнуться.
Ізба�в мене� від вини� кро�ви, Бо�же, Бо�же спасе�ння мого�, і язи�к мій ра�-

дісно просла�вить справедли�вість Твою́�.
Го�споди, гу�би мої́ � відкри�й, і уста� мої́ � сповістя�ть хвалу� Твою́�.
Бо, якби� Ти же�ртви захоті́ �в, дав би я, та всепа�лення не ми�ле Тобі́ �.
Же�ртва Бо�гові — дух сокру�шений, се�рцем сокру�шеним і смире�нним 

Бог не погорди�ть.
Ущасли�в, Го�споди, благоволі́ �нням Твої́ �м Сіо�н і неха�й здви�гнуться сті́ �-

ни єрусали�мські.
Тоді́ � уподо�баєш собі́ � же�ртву пра�вди, прино�шення і всепа�лення, тоді́ � 

поло�жать на вівта�р Твій тельці́ �в.
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Канон
Творіння Теофанів, якого акростих: Шосту пісню́ співаю́ покійному.  Глас 6

Пісня 1
Ірмос:  Як по су�ші пройшо�в Ізра�ї́ль, по безо�дні стопа�ми, ба�чачи, як 

гони�тель фарао�н потопля�ється, взива�в: Пі́ �сню́ перемо�ги Бо�гові  спі-
ва�ймо.

Приспів:  Ди�вний Бог у святи�х Свої́ �х, Бог Ізра�ї́лів.
В небе�сних пала�тах непохи�тні му�ченики за�вжди мо�лять Тебе�, Хри�сте: 

* тих ві́ �рних, що ї́х Ти переста�вив від землі́ �, * ві́ �чних благ отри�мати 
сподо�би.

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х.
Упорядкува�вши все живе� ра�зом, між ним і мене�, чолові́ �ка смире�ння, * 

і водно�час і ве�личі, створи�в єси�; * тому� й ду�ші рабі́ �в Твої́ �х, Спа�се, 
упоко�й.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.
Ра�ю́ жи�телем і госпо�дарем на поча�тку Ти мене� вчини�в, * а коли� я Твою́�

за�повідь переступи�в, Ти ви�гнав мене�. * Тому� й ду�ші рабі́ �в Твої́ �х, Спа�-
се, упокой.

І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
Богородичний:  Той, що з ребра� коли�сь створи�в Є�ву, на�шу прама�тір, * з

утро�би Твоє�ї́ пречи�стої́ пло�ттю́ зодяга�ється, * яко�ю́ си�лу сме�рти, Чи�-
стая, розруши�в.

Пісня 3
Ірмос:  Нема� свято�го, як Ти, Го�споди Бо�же мій, що возні́ �с ріг ві́ �рних 

Твої́ �х, благи�й, і утверди�в нас на ка�мені іспові́ �дання Твого�.
Приспів:  Ди�вний Бог у святи�х Свої́ �х, Бог Ізра�ї́лів.
Зако�нно пострада�ли Твої́ � му�ченики, життєда�вче, * і, вінце�м перемо�ги 

прикра�шені, ре�вно подаю́�ть ві́ �чне ізбавлі́ �ння * ві́ �рним, що переста�ви-
лися.

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х.
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Повчи�вши спе�ршу мно�гими чуда�ми і знака�ми нас, заблу�дних, * напо-
слі́ �дку само�го Себе� ума�лив єси�, як співстра�дник, * і, пошука�вши, знай-
шо�в і спас єси�.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.
Тих, що від нестійко�ї́ тлі́ �ні мину�лого прийшли� до Те�бе, * сподо�би, 

благи�й, жи�ти ра�дісно в осе�лях ві́ �чних, * опра�вдавши ї́х ві́ �рою́ і благо-
да�ттю́.

І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
Богородичний:  Нема� непоро�чної́, як Ти, пречи�ста Богома�ти, * бо Ти 

єди�на від ві́ �ку зачала� в утро�бі Бо�га і́ �стинного, * що розруши�в сме�рти 
си�лу.

Єктенія за померлих
Д.:  Ще і ще в ми�рі Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Ще мо�лимось за упокі́ �й душ усо�пших рабі́ �в Бо�жих, і щоб прости�ти-

ся ї́м уся�кому прогрі́ �шенню́, во�льному і нево�льному.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб Госпо�дь Бог осели�в ду�ші ї́х, де пра�ведні спочива�ю́ть.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Ми�лости Бо�жої́, ца�рства небе�сного і відпу�щення гріхі́ �в ї́х у Христа�, 

безсме�ртного царя� і Бо�га на�шого, просі́ �м.
Вірні:  Пода�й, Го�споди.
Д.:  Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Св.:  Бо�же ду�хів і вся�кої́ пло�ті, Ти смерть подола�в, і дия�вола зни�щив, і життя�

сві́ �тові Твоє�му дарува�в.  Сам, Го�споди, упоко�й ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х у 
мі́ �сці сві́ �тлому, у мі́ �сці квіту�чому, у мі́ �сці спокі́ �йному, зві́ �дки втекла� бо-
лі́ �знь, печа�ль і зітха�ння.  Вся�ке прогрі́ �шення, вчи�нене ни�ми сло�вом, або� ді́ �-
лом, або� по�мислом, як благи�й і чоловіколю́�бець Бог прости�, бо нема�є чо-
лові́ �ка, що жив би, а не згріши�в; Ти бо оди�н без гріха�, пра�вда Твоя� – пра�вда 
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вові́ �ки, і сло�во Твоє� – і́ �стина.
Св.:  Бо Ти єси� воскресе�ння, і життя�, і упокі́ �й усо�пших рабі́ �в Твої́ �х, Хри�-

сте Бо�же наш, і Тобі́ � сла�ву возсила�ємо з † безнача�льним Твої́ �м Отце�м і
пресвяти�м, і благи�м, і животворя�щим Твої́ �м Ду�хом, ни�ні і повсякча�с, і
на ві́ �ки вікі́ �в.

Вірні:  Амі́ �нь.

Сідальний, глас 6:  Воі́ �стину все суєта�, * а життя� — тінь і сон, * бо да-
ре�мне турбу�ється вся�кий земно�родний, * як ка�же писа�ння: * Коли� і 
світ здобу�демо, тоді́ � й у гріб вселимо�ся, * де вку�пі царі́ � і вбо�гі. * Тому�, 
Хри�сте Бо�же, спочи�лих рабі́ �в Твої́ �х упоко�й, * як чоловіколю́�бець.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, * і ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки ві-
кі́ �в.  Амі́ �нь.

Богородичний:  Всесвята� Богоро�дице, * в ча�сі життя� мого� не оста�в 
мене�, * лю́�дському засту�пництву не дові́ �р мене�, * але� сама� заступи� і 
поми�луй мене�.

Пісня 4
Ірмос:  Христо�с моя� си�ла – Бог і Госпо�дь; чесна� це�рква богопристо�йно 

співа�є, взива�ю́чи; від по�мислу чи�стого у Го�споді пра�зную́чи.
Приспів:  Ди�вний Бог у святи�х Свої́ �х, Бог Ізра�ї́лів.
Виявля�ю́чи, Влади�ко, найви�ще пізна�ння прему�дрости * і в дара�х 

найдоскона�лішу доброту�, * Ти ли�ки му�чеників до а�нгелів приєдна�в.
Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х.
Несказа�нної́ сла�ви Твоє�ї́ * сподо�би, Хри�сте, тих, що до Те�бе переста�ви-

лися, * де є житло� тих, які́ � веселя�ться, і го�лос чи�стої́ ра�дости.
† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.
Прийми�, Многомилости�вий, тих, що божестве�нну вла�ду Твою́� сла�в-

лять, * яки�х Ти від землі́ � прийня�в і дітьми� сві́ �тла вчини�в, * очи�щую́чи
імлу� гріхо�вну.
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І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
Богородичний:  Вмісти�лищем пречи�стим, хра�мом пренепоро�чним, * 

ковче�гом всесвяти�м, ді́ �вственним мі́ �сцем свя�тости * Тебе�, красу� Я�ко-
ва, ви�брав Влади�ка.

Пісня 5
Ірмос:  Бо�жим сві́ �тлом Твої́ �м, благи�й, озори�, молю́�ся, ду�ші тих, що 

зара�ння в лю́бо�ві зверта�ю́ться до Те�бе, щоб пізна�ти Тебе�, Сло�ве Бо�-
жий, і́ �стинного Бо�га, що виклика�є з те�мряви гріхо�вної́.

Приспів:  Ди�вний Бог у святи�х Свої́ �х, Бог Ізра�ї́лів.
Як усі́ �х плоді́ �в же�ртва свяще�нна і як поча�ток лю́�дського єства�, му�чени-

ки, * прині́ �сши себе� просла�вленому Бо�гові, * за�вжди вимо�лю́ю́ть нам 
спасе�ння.

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х.
Небе�сного перебува�ння, роздава�ння дарува�нь сподо�би, Го�споди, * 

неда�вно спочи�лих ві́ �рних рабі́ �в Твої́ �х, * подаю́чи ізбавлі́ �ння від гріхі́ �в.
† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.
Ти єди�ний єство�м животво�рець, * Ти бла�гости воі́ �стину недослі́ �дна 

безо�дня доброти�, * спочи�лих ца�рства Твого� сподо�би, ще�дрий, єди�ний 
безсме�ртний.

І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
Богородичний:  З Те�бе, Влади�чице, для сві́ �ту наро�джений, * крі́ �постю́, і 

пі́ �снею́, і спасе�нням став для поги�блих, * визволя�ю́чи від а�дових врат 
тих, що з ві́ �рою́ Тебе� ублажа�ю́ть.

Пісня 6
Ірмос:  Жите�йське мо�ре, схвильо�ване бу�рею́ на�пастей, ба�чачи, і до ти�-

хого пристано�вища Твого� прибі́ �гши, кли�чу до Те�бе: Возведи� від тлі́ �н-
ня життя� моє�, Многомилости�вий.

Приспів:  Ди�вний Бог у святи�х Свої́ �х, Бог Ізра�ї́лів.
На хресті́ � пригвожде�нний, зібра�в Ти до се�бе ли�ки му�чеників, * що 
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наслі́ �дую́ть стра�сті Твої́ �, благи�й. * Тому� мо�лимося Тобі́ �: До Те�бе пере-
ста�влених ни�ні упоко�й.

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х.
Коли� в несказа�нній сла�ві Твої́ �й прийде�ш на о�блаках стра�шно суди�ти 

ввесь світ, * благоізво�ль, Ізбави�телю́, ві́ �рним раба�м Твої́ �м, що ї́х від 
землі́ � прийня�в єси�, * сві́ �тло зустрі́ �нути Тебе�.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.
Ти джерело� життя�, Влади�ко, божестве�нною́ му�жністю́ виво�диш * зако�-

ваних рабі́ �в Твої́ �х, що до Те�бе з ві́ �рою́ відійшли�, * і в ра�йських ра�дощах
всели�.

І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
Богородичний:  У зе�млю́ ми поверну�лися, за�повідь Бо�жу переступи�в-

ши божестве�нну, * а че�рез Те�бе, Ді́ �во, на не�бо із землі́ � ми вознесли�ся *
і тлінь сме�ртну отрясли�.

Єктенія за померлих
Д.:  Ще і ще в ми�рі Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Ще мо�лимось за упокі́ �й душ усо�пших рабі́ �в Бо�жих, і щоб прости�ти-

ся ї́м уся�кому прогрі́ �шенню́, во�льному і нево�льному.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Щоб Госпо�дь Бог осели�в ду�ші ї́х, де пра�ведні спочива�ю́ть.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Д.:  Ми�лости Бо�жої́, ца�рства небе�сного і відпу�щення гріхі́ �в ї́х у Христа�, 

безсме�ртного царя� і Бо�га на�шого, просі́ �м.
Вірні:  Пода�й, Го�споди.
Д.:  Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Св.:  Бо�же ду�хів і вся�кої́ пло�ті, Ти смерть подола�в, і дия�вола зни�щив, і  жит-

тя� сві́ �тові Твоє�му дарува�в.  Сам, Го�споди, упоко�й ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х 
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у мі́ �сці сві́ �тлому, у мі́ �сці квіту�чому, у мі́ �сці спокі́ �йному, зві́ �дки втекла� бо-
лі́ �знь, печа�ль і зітха�ння.  Вся�ке прогрі́ �шення, вчи�нене ни�ми сло�вом, або� ді́ �-
лом, або� по�мислом, як благи�й і чоловіколю́�бець Бог прости�, бо нема�є чо-
лові́ �ка, що жив би, а не згріши�в; Ти бо оди�н без гріха�, пра�вда Твоя� – пра�вда 
вові́ �ки, і сло�во Твоє� – і́ �стина.

Св.:  Бо Ти єси� воскресе�ння, і життя�, і упокі́ �й усо�пших рабі́ �в Твої́ �х, Хри�-
сте Бо�же наш, і Тобі́ � сла�ву возсила�ємо † з безнача�льним Твої́ �м Отце�м і
пресвяти�м, і благи�м, і животворя�щим Твої́ �м Ду�хом, ни�ні і повсякча�с, і
на ві́ �ки вікі́ �в.

Вірні:  Амі́ �нь.

Кондак, глас 8:  Зо святи�ми упоко�й, Хри�сте, * ду�ші рабі́ �в Твої́ �х, * де 
нема�є бо�лізні, ні печа�лі, * ні зітха�ння, * але� життя� безконе�чне.

Ікос:  Сам оди�н єси� безсме�ртний, що створи�в і збудува�в чолові́ �ка, а ми, 
земні́ �, з землі́ � утво�рені і в ту�ю́ ж зе�млю́ пі́ �демо, бо так звелі́ �в Ти, що 
утвори�в мене� і сказа�в мені́ �, що – земля� єси�, і в зе�млю́ віді́ �йдеш, куди� 
всі ми, лю́�ди, пі́ �демо, 

з надгро�бним рида�нням співа�ю́чи пі́ �сню́: Алилу�я, алилу�я, алилу�я.

Пісня 7
Ірмос:  Росода�йною́ ото� вчини�в а�нгел піч для преподо�бних о�троків, а 

велі́ �ння Бо�же, що халде�ї́в опаля�ло, принево�лило мучи�теля кли�кати: 
Благослове�н єси�, Бо�же отці́ �в на�ших.

Приспів:  Ди�вний Бог у святи�х Свої́ �х, Бог Ізра�ї́лів.
Ізба�влені Твоє�ю́ кро�в’ю́ від пе�ршого пере�ступу му�ченики * і, своє�ю́ 

кро�в’ю́ окропи�вшися, прообразу�ю́ть я�вно Твоє� зако�лення: * Благосло-
ве�н єси�, Бо�же отці́ �в на�ших.

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х.
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Прелю́�ту смерть умертви�в єси�, Сло�ве живонача�льний, * то прийми� ни�-
ні у ві́ �рі спочи�лих, що сла�влять, виголо�шую́чи, Хри�сте: * Благослове�н 
єси�, Бо�же отці́ �в на�ших.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.
Вду�нувши ду�шу в ме�не, чолові́ �ка, по�дихом божестве�нним, богонача�ль-

ний Влади�ко, * спочи�лих ца�рства Твого� сподо�би, щоб співа�ли Тобі́ �, 
Спа�се: * Благослове�н єси�, Бо�же отці́ �в на�ших.

І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
Богородичний:  Ви�ще вся�кого творі́ �ння, Пренепоро�чна, ста�ла єси�, за-

ча�вши Бо�га, * що врата� сме�рти сокруши�в і за�суви ї́х розби�в. * Тому� Те-
бе�, Чи�ста, ми, ві́ �рні, в пі́ �снях сла�вимо як Богома�тір.

Пісня 8
Ірмос:  Із по�лум’я преподо�бним Ти ро�су ви�точив і же�ртву пра�ведного 

водо�ю́ спали�в, бо все тво�риш, Хри�сте, як ті́ �льки захо�чеш.  Тебе� 
превозно�симо на всі ві́ �ки.

Приспів:  Ди�вний Бог у святи�х Свої́ �х, Бог Ізра�ї́лів.
Крі́ �пко по�двиги показа�вши, му�ченики Христо�ві, страстоте�рпці, * ви 

прикраси�лися вінце�м перемо�ги, взива�ю́чи: * Тебе� превозно�симо, 
Хри�сте, на ві́ �ки.

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х.
Ві́ �рних, що свяще�нно життя� оста�вили і до Те�бе, Влади�ки, прийшли�, * 

прийми� і ла�гідно упоко�й як милосе�рдний * – тих, що Тебе� превозно�-
сять на всі ві́ �ки.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.
Благоізво�ль, Спа�се, ни�ні в землі́ � ла�гідних осели�тися всім, що пере�дше 

спочи�ли, * оправда�вши ві́ �рою́ в Те�бе і благода�ттю́ * тих, що Тебе� 
превозно�сять на всі ві́ �ки.

І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
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Богородичний:  Всі Тебе� ублажа�ємо, Всеблаже�нна, що роди�ла Сло�во 
воі́ �стину су�ще блаже�нне, * що ра�ди нас пло�ттю́ ста�ло. * Його� 
превозно�симо на всі ві́ �ки.

Пісня 9
Ірмос:  Бо�га лю́�дям неможли�во ви�діти, на Ньо�го й чи�ни а�нгельські не 

смі́ �ю́ть диви�тись, а че�рез Те�бе, Всечи�ста, з’яви�лося лю́�дям Сло�во 
вопло�чене.  Його� велича�ю́чи з небе�сним во�ї́нством, Тебе� ублажа�ємо.

Приспів:  Ди�вний Бог у святи�х Свої́ �х, Бог Ізра�ї́лів.
Наді́ �я скріпи�ла ли�ки му�чеників і окри�лила полум’я�ну лю́бо�в до Те�бе, * 

і цим воі́ �стину назнаменува�ла непору�шний упокі́ �й бу�дучого, * яко�го, 
Бла�же, переста�влених ві́ �рних отри�мати сподо�би.

Приспів:  Упоко�й, Го�споди, ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х.
Сві́ �тлого й божестве�нного ся�яння Твого�, Хри�сте, благоізво�ль зазна�ти з 

ві́ �рою́ переста�вленим, * дару�ю́чи ї́м, як єди�ний милости�вий, упокі́ �й 
на ло�ні Авраа�мовім, * і ві́ �чного блаже�нства сподо�би.

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.
Ти єство�м благи�й і милосе�рдний, і да�тель ми�лости, і милосе�рдя безо�-

дня: * тих, що з цьо�го мі́ �сця зло�би і ті́ �ні сме�ртної́ Ти переста�вив, * 
всели� там, де Твоє�, Спа�се, сві́ �тло ся�є.

І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
Богородичний:  За покро�в святи�й, Чи�стая, визнаємо� Тебе�, і за ковче�г, і 

скрижа�ль зако�ну і благода�ті; * бо че�рез Те�бе Проще�ння даро�вано * 
опра�вданим кро�в’ю́ вопло�ченого з Твоє�ї́ утро�би, Всенепоро�чна.

Досто�йно є воі́ �стину велича�ти блаже�нною́ Тебе�, Богоро�дицю́, присно-
блаже�нну, і пренепоро�чну, і Ма�тір Бо�га на�шого.  Чесні́ �шу від херуви�-
мів і незрівня�нно славні́ �шу від серафи�мів, що без зотлі́ �ння Бо�га Сло�во 
породи�ла, су�щу Богоро�дицю́, Тебе� велича�ємо.

† Святи�й Бо�же, святи�й крі́ �пкий, святи�й безсме�ртний, поми�луй нас.  (3)
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† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, і ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки ві-
кі́ �в.  Амі́ �нь.

Пресвята� Тро�йце, поми�луй нас; Го�споди, очи�сти гріхи� на�ші; Влади�ко, 
прости� беззако�ння на�ші; Святи�й, посіти� і зціли� не�мочі на�ші і́ �мени 
Твого� ра�ди.

Го�споди, поми�луй.  (3)

† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, і ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки ві-
кі́ �в.  Амі́ �нь.

О�тче наш, що єси� на небеса�х, неха�й святи�ться ім’я� Твоє�, неха�й при�йде 
ца�рство Твоє�, неха�й бу�де во�ля Твоя�, як на не�бі, так і на землі́ �.  Хліб 
наш насу�щний дай нам сього�дні; і прости� нам прови�ни на�ші, як і ми 
проща�ємо винува�тцям на�шим; і не введи� нас у споку�су, але� ви�зволи 
нас від лука�вого.

Св.:  Бо Твоє� єсть Ца�рство, і си�ла, і сла�ва, † Отця�, і Си�на, і Свято�го Ду�ха 
ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.

Вірні:  Амі́ �нь.

Тропарі, глас 4
Диякон кадить перед тетраподом.
З ду�хами пра�ведних поме�рлих * ду�ші рабі́ �в Твої́ �х, Спа�се, упоко�й, * і 

збережи� ї́х у блаже�нній жи�зні * у Те�бе, Чоловіколю́�бче.
Диякон кадить по правій стороні тетраподу.
У Твої́ �м мі́ �сці спочи�нку, Го�споди, * де всі святі́ � Твої́ � спочива�ю́ть, * 

упоко�й і ду�ші рабі́ �в Твої́ �х, * бо Ти єди�ний Чоловіколю́�бець.
Диякон кадить протилежну сторону тетраподу.
† Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові.
Ти єси� Бог, що до а�ду зійшо�в * і з уз розріши�в зако�ваних, * сам і ду�ші 

рабі́ �в Твої́ �х упоко�й.
Диякон кадить по лівій стороні тетраподу.
І ни�ні, і повсякча�с, і на ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь.
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Богородичний:  Єди�на чи�ста і непоро�чна Ді́ �во, * що Бо�га без сі́ �мени 
породи�ла, * моли�, щоб спасли�ся ду�ші ї́х.

Єктенія за померлих
Д.:  Поми�луй нас, Бо�же, по вели�кій ми�лості Твої́ �й, мо�лимось Тобі́ �, ви�-

слухай і поми�луй.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.  (3)

Д.:  Ще мо�лимось за упокі́ �й душ усо�пших рабі́ �в Бо�жих, і щоб прости�ти-
ся ї́м уся�кому прогрі́ �шенню́, во�льному і нево�льному.

Вірні:  Го�споди, поми�луй.  (3)

Д.:  Щоб Госпо�дь Бог осели�в ду�ші ї́х, де пра�ведні спочива�ю́ть.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.  (3)

Д.:  Ми�лости Бо�жої́, ца�рства небе�сного і відпу�щення гріхі́ �в ї́х у Христа�, 
безсме�ртного царя� і Бо�га на�шого, просі́ �м.

Вірні:  Пода�й, Го�споди.
Д.:  Го�споду помолі́ �мся.
Вірні:  Го�споди, поми�луй.
Св.:  Бо�же ду�хів і вся�кої́ пло�ті, Ти смерть подола�в, і дия�вола зни�щив, і життя�

сві́ �тові Твоє�му дарува�в.  Сам, Го�споди, упоко�й ду�ші усо�пших рабі́ �в Твої́ �х у 
мі́ �сці сві́ �тлому, у мі́ �сці квіту�чому, у мі́ �сці спокі́ �йному, зві́ �дки втекла� бо-
лі́ �знь, печа�ль і зітха�ння.  Вся�ке прогрі́ �шення, вчи�нене ни�ми сло�вом, або� ді́ �-
лом, або� по�мислом, як благи�й і чоловіколю́�бець Бог прости�, бо нема�є чо-
лові́ �ка, що жив би, а не згріши�в; Ти бо оди�н без гріха�, пра�вда Твоя� – пра�вда 
вові́ �ки, і сло�во Твоє� – і́ �стина.

Св.:  Бо Ти єси� воскресе�ння, і життя�, і упокі́ �й усо�пших рабі́ �в Твої́ �х, Хри�-
сте Бо�же наш, і Тобі́ � сла�ву возсила�ємо † з безнача�льним Твої́ �м Отце�м і
пресвяти�м, і благи�м, і животворя�щим Твої́ �м Ду�хом, ни�ні і повсякча�с, і
на ві́ �ки вікі́ �в.

Вірні:  Амі́ �нь.
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Відпуст
Д.:  Прему�дрість.
Вірні:  Чесні́ �шу від херуви�мів * і незрівня�нно славні́ �шу від серафи�мів, *

що без зотлі́ �ння Бо�га Сло�во породи�ла, * су�щу Богоро�дицю́, Тебе� вели-
ча�ємо.

Св.:  † Сла�ва Тобі́ �, Хри�сте Бо�же, упова�ння на�ше, сла�ва Тобі́ �!
Вірні:  † Сла�ва Отцю́�, і Си�ну, і Свято�му Ду�хові, * і ни�ні, і повсякча�с, і на 

ві́ �ки вікі́ �в.  Амі́ �нь. * Го�споди, поми�луй.  (3) * (Влади�ко,) Благослови�.
Св.:  † Христо�с, і́ �стиний Бог наш, що живи�ми і ме�ртвими володі́ �є, мо-

литва�ми пречи�стої́ Своє�ї́ Ма�тері, святи�х сла�вних і всехва�льних апо�-
столів, преподо�бних і богоно�сних отці́ �в на�ших і всіх святи�х, душі́ � 
рабі́ �в Свої́ �х, що переста�вилися від нас, в осе�лях пра�ведних осе�лить, на
ло�ні Авраа�ма упоко�ї́ть, і до пра�ведних причи�слить, і нас поми�лує і 
спасе�, як благи�й і чоловіколю́�бець.

Вірні:  Амі́ �нь.
Св.:  У блаже�ннім успе�нні ві́ �чний упокі́ �й пода�й, Го�споди, присно-

па�м’ятним раба�м Твої́ �м, і сотвори� ї́м ві́ �чную́ па�м’ять.
Всі:  Ві́ �чная па�м’ять.  (3)  Зо святи�ми упоко�й, Христе, ві́ �чная па�м’ять.

Під час співу “Ві́ �чная па�м’ять” священик, за звичаєм, піднімає ручний хрест.
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