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ПАРАКЛИС ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
 
 
Диякон: Благослови, владико. 
Священник:	Áëàãîñëîâåí Áîã íàø çàâæäè, íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Ëþäè: Àìiíü. 
  

Âiä Âåëèêîäíя àæ äî Âîçíåñiííÿ ìè ñïiâàєìî: 
   Õðèñòîñ âîñêðåñ iç ìåðòâèõ, ñìåðòþ ñìåðòü ïîäîëàâ, i òèì, ùî â ãðîáàõ, 
æèòòÿ äàðóâàâ (3). 
 
Òîäi ïåðåõîäèìî äî “Ñâÿòèè Áîæå”. 
	
   Ñëàâà Tîái, Áîæå íàø, ñëàâà Òîái. 
   Öàðþ íåáåñíèé, Óòiøèòåëþ, Äóøå iñòèíè, ùî âñþäè єñè i âñå íàïîâíÿєø, 
Сêàðáå äiáð i æèòòÿ Пîäàòåëþ, ïðèéäè i âñåëèñÿ â íàñ, i î÷èñòè íàñ âiä óñÿêîї 
ñêâåðíè, i ñïàñè, Áëàãèé, äóøi íàøi. 
   + Ñâÿòèé Áîæå, ñâÿòèé êðiïêèé, ñâÿòèé áåçñìåðòíèé, ïîìèëóé íàñ (3). 
   + Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
   Ïðåñâÿòà Òðîéöå, ïîìèëóé íàñ. Ãîñïîäè, î÷èñòè ãðiõè íàøi. Âëàäèêî, ïðîñòè 
áåççàêîííÿ íàøi. Ñâÿòèé, ïîñiòè i çöiëè íåìî÷i íàøi iìåíè Òâîãî ðàäè. 
   Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3).  
   + Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
   Îò÷å íàø, Ти, ùî єñè íà íåáåñàõ, íåõàé ñâÿòèòüñÿ iì’ÿ Òâîє, íåõàé ïðèéäå 
öàðñòâî Òâîє, íåõàé áóäå âîëÿ Òâîÿ, ÿê íà íåái, òàê i íà çåìëi. Õëiá íàø 
íàñóùíèé äàé íàì днесь; i ïðîñòè íàøi довгè íàøi, ÿê i ìè ïðîùàєìî 
довжникаì íàøèì; i íå ââåäè íàñ ó ñïîêóñó, àëå iзбави íàñ âiä ëóêàâîãî. 
 
Ñâÿùåíèê: Áî Òâîє є öàðñòâî, i ñèëà, i ñëàâà, + Îòöÿ, i Ñèíà, i Ñâÿòîãî Äóõà, 
íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв.  
Ëþäè: Àìiíü. 
 
   Ãîñïîäè, ïîìèëóé (12). 
   + Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
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   + Ïðèéäiòå, ïîêëîíiìñÿ Цàðåâi íàøîìó—Áîãó. 
   + Ïðèéäiòå, ïîêëîíiìñÿ Õðèñòîâi, Цàðåâi íàøîìó—Áîãó. 
			+	Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа -- Царя і 
Бога нашого. 
 

ПСАЛОМ 142 
 Господи, вислухай молитву мою, почуй моління моє в істині Твоїй, 
вислухай мене в правді Твоїй. 
 І не ввійди в суд з рабом Твоїм, бо не оправдається перед Тобою ніякий 
живий. 
 Бо погнався ворог за душею моєю, смирив він аж до землі життя моє. 
 Посадив він мене в темряві, як мертвих віку. І знидів у мені дух мій, в 
мені стривожилося серце моє. 
 Пом’янув я дні древні, повчився я з усіх діл Твоїх, на творах Твоїх я 
навчався. 
 Підніс я до Тебе руки мої, душа моя, як земля безводна, до Тебе. 
 Скоро вислухай мене, Господи, іщез дух мій. 
 Не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять до 
гробу. 
 Дай мені вранці почути милість Твою, бо я на Тебе уповав. 
 Вкажи мені, Господь, путь, що по ній піду, бо до Тебе возніс я душу 
мою. 
 Визволь мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе я прибіг; навчи мене 
творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій. 
 Дух Твій благий наставить мене на землю праву. Імени Твого ради, 
Господи, живитимеш мене правдою Твоєю. 
 Виведеш із печалі душу мою, і милістю Твоєю винищиш ворогів моїх. 
 І вигубиш усіх гнобителів душі моєї, бо я раб Твій є. 
 Вислухай мене, Господи, в правді Твоїй, і не ввійди в суд з рабом Твоїм. 
 Дух Твій благий наставить мене на землю праву. 
 + Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè 
âiкiв. Àìiíü. 
 + Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тобі, Боже (3). 
 

«БОГ -- ГОСПОДЬ» 
Глас 4: Бог – Господь, і явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє. 
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Священник читає стихи. 
Стих 1: Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо повік милість Його (Пс. 
117,1). 
Стих 2: Обійшовши, обступили мене; іменем Господнім протистояв я їм (Пс. 
117,11). 
Стих 3: Не умру, а жити буду, і повім діла Господні (Пс. 117,17). 
Стих 4: Камінь, яким знехтували будівничі, це став головою вугла. Від 
Господа стався він, і дивний є в очах наших (Пс. 117,22-23).  

 
ÒÐÎÏÀÐ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖI 

Ãëàñ 4: Äî Áîãîðîäèöi ç çàïàëîì íèíi ïðèáiæiì, ãðiøíi i ñìèðåííi,* i ïðèïàäiì 
ó ïîêàÿííi, âçèâàþ÷è ç ãëèáèíè äóøåâíîї:* Âëàäè÷èöå, ïîìîæè, çìèëîñåð-
äèâøèñü íàä íàìè,* ïîñïiøèñÿ, áî çàãèáàєìî âiä ìíîæåñòâà ãðiõiâ,* íå çàâåðíè 
рабiв Òâîїõ ç íi÷èì,* áî â Òîái єäèíó çàñòóïíèöþ ìàєìî. 
 
+ Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
 
Áîãîðîäè÷íий, òîé ñàìèé ãëàñ: Íå çàìîâêíåìî íiêîëè, Áîãîðîäèöå,* ïðî 
ñèëó Òâîþ ãîâîðèòè ìè, íåäîñòîéíi;* áî êîëè á Òè íå ïðåäñòîÿëà áëàãàþ÷è,* 
õòî á íàñ âèðÿòóâàâ âiä ñòiëüêè áiä?* Õòî æ áè îõîðîíèâ íàñ íèíi âiëüíèìè?* 
Íå âiäñòóïèìî âiä Òåáå, Âëàäè÷èöå:* Òâîїõ áî рабiв ñïàñàєø çàâæäè âiä óñÿêîї 
áiäè,* єäèíà áëàãîñëîâåííà. 
 

КАНОН МОЛЕБНИЙ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
Твір монаха Теостирікта 

 
Пісня 1. Глас 8. 

Ірмос: Воду пройшовши як сушу і з єгипетського лиха утікши, ізраїльтянин 
кликав: Ізбавителеві Богові нашому співаймо. 
 
Приспів: Пресвятая Богородице, спаси нас (2). 
 
+ Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
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Пісня 3 
Ірмос: Небесного зводу Верхотворче, Господи, і Церкви Основнику, Ти мене 
утверди в любові Твоїй, бажань вершино і вірних підкріплення, єдиний 
Чоловіколюбче. 
 
Приспів: Пресвятая Богородице, спаси нас (2). 
 
+ Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
 
Богородиці: Спаси від бід рабів твоїх, Богородице,* бо всі ми по Бозі до тебе 
прибігаємо,* як до нерушимої стіни і заступниці. 
 
   Споглянь милосердно, всехвальна Богородице, на люті страждання тіла 
мого і зціли немочі душі моєї. 
 

Диякон або священник ìîâèòü цю єкòåíiþ: 
   Ïîìèëóé íàñ, Áîæå, по âåëèêiй ìèëîñòi Òâîїй, ìîëèìîñü Òîái, âèñëóõàé i 
ïîìèëóé. 
Люди:	Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). 
 
   Ùå ìîëèìîñü çà ñâÿòiøîãî âñåëåíñüêîãî Аðõèєðåÿ (iì’ÿ), Ïàïó Ðèìñüêîãî, i 
çà áëàæåííiøîãî Пàòðiÿðõà íàøîãî (iì’ÿ), i ïðåîñâÿùåííiøîãî Ìèòðîïîëèòà 
íàøîãî Кèð (iì’ÿ), áîãîëþáèâîãî Єïèñêîïà íàøîãî Кèð (iì’ÿ), çà òèõ, ùî 
ñëóæàòü i ïîñëóæèëè ó ñâÿòiì õðàìi öiì, i çà îòöiâ íàøèõ äóõîâíèõ, i âñю у 
Õðèñòi áðàòiю íàøу. 
Ëþäè: Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). 
 
   Ùå ìîëèìîñü çà Áîãîì áåðåæåíèé íàðîä íàø, çà ïðàâëiííÿ i çà âñå âiéñüêî. 
Ëþäè: Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). 
 

Опісля прохання за тих, за кого молебень співають: 
   Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я, спасення, посіщення, 
прощення і добрих успіх рабiв Божих, і за відпущення гріхів їх. 
Люди: Господи, помилуй (3).  
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   Ùå ìîëèìîñü çà ïðедстоячиõ ëþäåé, ùî î÷iêóþòü âiä Òåáå âåëèêîї i áàãàòîї 
ìèëîñòè, çà òèõ, ùî òâîðÿòü íàì ìèëîñòèíþ, i çà âñiõ ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí. 
Ëþäè: Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). 
 
Ñâÿùåíнèê: Áî Мèëîñòèâèé i Чîëîâiêîëþáåöü Áîã єñè, i Òîái ñëàâó âîçñè-
ëàєìî, + Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв.  
Ëþäè: Àìiíü. 
 
Тропар, глас 2: Моління тепле і стіна непоборна,* милості джерело, для світу 
пристановище.* Щиро кличемо до тебе:* Богородице, Владичице, попереди і 
від бід вирятуй нас.* Ти єдина, що скоро заступаєшся. 
 

ПІСНЯ 4 
 Ірмос: Почув я, Господи, про таїнство Твого провидіння, зрозумів діла Твої і 
прославив Твоє Божество. 
 
Приспів: Пресвятая Богородице, спаси нас (2). 
 
+ Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
 

ПІСНЯ 5 
Ірмос: Просвіти нас повеліннями Твоїми, Господи, і силою Твоєю високою 
мир Твій подай нам, Чоловіколюбче. 
 
Приспів: Пресвятая Богородице, спаси нас (2). 
 
+ Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
 

ПІСНЯ 6 
Ірмос:  Помолюсь усердно перед Господом, і Йому звіщу печалі мої, злом бо 
сповнилася душа моя, і життя моє до аду наблизилось. Тож молюсь, як Йона: 
Від тління, Боже, виведи мене. 
 
Приспів: Пресвятая Богородице, спаси нас (2). 
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+ Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
 
Богородиці: Спаси від бід рабiв твоїх, Богородице,* бо всі ми по Бозі до тебе 
прибігаємо,* як до нерушимої стіни і заступниці. 
 
   Споглянь милосердно, всехвальна Богородице, на люті страждання тіла 
мого і зціли немочі душі моєї. 

 
Диякон або священник ìîâèòü ìàëó єêòåíiþ: 

   Ùå i ùå â ìèði Ãîñïîäó ïîìîëiìñÿ. 
Ëþäè: Ãîñïîäè, ïîìèëóé. 
 
   Çàñòóïè, ñïàñè, ïîìèëóé i îõîðîíè íàñ, Áîæå, Òâîєþ áëàãîäàòòþ. 
Ëþäè: Ãîñïîäè, ïîìèëóé. 
 
   Ïðåñâÿòó, ïðå÷èñòó, ïðåáëàãîñëîâåííó, ñëàâíó Âëàäè÷èöþ íàøó Áîãîðîäèöþ 
i ïðèñíîäiâó Ìàðiþ, ç óñiìà ñâÿòèìè ïîì’ÿíóâøè, ñàìi ñåáå й îäèí îäíîãî, i âñå 
æèòòÿ íàøå Õðèñòó Áîãîâi âiääàéìî. 
Ëþäè: Òîá³, Ãîñïîäè. 
 
Священник: Бо Ти єси Цар миру і Спас душ наших, і Тобі славу возсилаємо,   
+ Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повякчас, і на віки âiкiв. 
Люди: Амінь. 
 
Кондак Пресвятiй Богородиці, глас 6: Заступнице християн непостидна,* 
Молитвенице до Творця незамінна,* не погорди голосами молінь грішникiв,* 
але випереди, як Благая, з поміччю нам, що вірно співаємо Тобi:* Поспішись 
на молитву і скоро прийди на моління,* заступаючи повсякчас, Богородице, 
тих, що почитають тебе. 
 
Читець сам читає ікос: Простяги твої долоні, якими всіх Владику як 
Немовля прийняла ти, задля множества благости. Не залиши нас, що завжди 
на тебе надіємося. Бодренною твоєю молитвою і незміренною лагідністю 
щедро обдаруй нас і подай милосердя Твоє душам нашим, повік виливаючи 
його. Бо в тобі маємо ми, грішні, заступницю від біди і зла, що находять на 
нас, але ти, що маєш щедроти милосердя... 
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Всі: поспішись на молитву і скоро прийди на моління,* заступаючи 
повсякчас, Богородице, тих, що почитають тебе. 
 

ÏÐÎÊIÌÅÍ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖI 
Диякон: Áóäüìî óâàæíi. 
Священник: + Ìèð âñiì.  
Диякон: Ïðåìóäðiñòü, áóäüìî óâàæíi. 
Люди спiвають ïðîêiìåí Áîãîðîäèöi, ãëас 4: Ïîì'ÿíó iì’ÿ Òâîє,* ó âñÿêîìó 
ðîäi i ðîäi. 
Ñòèõ: Ñëóõàé, äî÷êî, i ñïîãëÿíü, i ïðèõèëè âóõî Òâîє. 
      Ïîì'ÿíó iì'ÿ Òâîє,* ó âñÿêîìó ðîäi i ðîäi. 
	 	
Диякон, або священник: Господу помолімся. 
Люди:	Ãîñïîäè, ïîìèëóé. 
	

Священник	âèãîëîøóє: 
   Áî Òè ñâÿòèé єñè, Áîæå íàø, i ó ñâÿòèõ ñïî÷èâàєø, i Òîái ñëàâó âîçñèëàєìî,     
+ Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Люди:	Àìiíü. 
 
Äèÿêîí: Âñÿêå äèõàííÿ íåõàé õâàëèòü Ãîñïîäà. 
À ëюди	ñïiâàють:	Âñÿêå äèõàííÿ* íåõàé õâàëèòü Ãîñïîäà. 
 
Ñòèõ 1: Õâàëiòü Áîãà ó ñâÿòèнях Йîãî. 
Ëèê: Âñÿêå äèõàííÿ íåõàé õâàëèòü Ãîñïîäà. 
 
Ñòèõ 2: Õâàëiòü éîãî у òâåðäi ñèëè Йîãî. 
Ëèê: Âñÿêå äèõàííÿ* íåõàé õâàëèòü Ãîñïîäà.  
 

ЄÂÀÍÃÅËIЄ 
Диякон, або священник: Ùîá ñïîäîáèëèñÿ ìè ñëóõàííÿ ñâÿòîãî Єâàíãåëiÿ, 
Ãîñïîäà Áîãà ìîëiì. 
Ëюди:	Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). 
 
Диякон, або священник: Ïðåìóäðiñòü, ïðîñòi, âèñëóõàéìî ñâÿòîãî Єâàíãåëiÿ.   
Священник: + Ìèð âñiì. 
Ëюди:	I äóõîâi òâîìó. 
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I çàðàç: Âiä Ëóêè ñâÿòîãî Єâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ. 
Ëюди:	Ñëàâà Òîái, Ãîñïîäè, ñëàâà Òîái. 
 
Диякон, або священник: Áóäüìî óâàæíi. 
 
Священник	÷èòàє Єâàíãåëi âiä Ëóêè, çà÷. 4 (1,39-49,56). 
 

 ті дні, вставши Марія пустилася швидко в дорогу в гірську околицю, 
в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як 
почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлисавета 

сповнилася Святим Духом, і скликнула сильним голосом, і сказала: 
Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого! Звідкіля 
мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо, як голос твого 
привітання залунав у моїх вухах, дитя з радости здригнулось у моїм лоні. 
Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила 
Марія: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, Спасі моїм, бо Він 
зглянувся на покору раби Своєї; ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. 
Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе Його ім’я. Марія пробула в 
Єлисавети місяців зо три; потім вернулася до дому свого. 
Люди:		Ñëàâà Òîái, Ãîñïîäè, ñëàâà Òîái. 
 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Глас 6: Отче, Слове і Душе,* Тройце Свята, * очисти множество прогрішень 
наших. 
 
І нині, і повсякчас, і на віки âiкiв. Амінь. 
Молитвами Богородиці,* Милостивий, очисти,* множество прогрішень 
наших. 
 
Стих: Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот 
Твоїх очисти беззаконня	моє (Пс. 50,1). 
 
Стихира, глас 6: Не довіряй мене людському заступництву, Пресвята 
Владичице,* але прийми моління раба твого,* бо скорб огортає мене,* терпіти 
я не в силі демонського стріляння.* Покрова не має, і нікуди прибігти, -- 
окаянний,* -- мене завжди перемагають,* і розради не маю, окрім тебе, 

У 
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Владичице світу,* уповання і заступництво вірних.* Не погорди молінням 
моїм,* корисним його вчини. 
 
Диякон, або священник, виголошує: Спаси, Боже, людей Твоїх, і благослови 
насліддя Твоє, відвiдай світ Твiй милістю і щедротами, піднес ріг християн 
православних, і зішли на нас милості Твої багаті, молитвами всепречистої 
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, силою Чесного і 
Животворящого Хреста, заступництвом чесних небесних сил безплотних, 
чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Йоана, святих славних, 
всехвальних апостолів; у святих отців наших, і вселенських великих учителів 
і святителів -- Василія Великого, Григорія Богослова, і Йоана Златоустого, у 
святих отця нашого Миколая архиєпископа, Мирлікійських чудотворця, 
святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’янських, святого 
благовірного і рівноапостольного великого князя Володимира, [і блаженної 
великої княгині Ольги,] святих князів і страстотерпців Бориса і Гліба, 
мучеників і ісповідників; великого князя Михаїла і боярина його Теодора -- 
Чернігівських чудотворців; у святих отця нашого Стефана, ісповідника, 
архиєпископа Сурожського; святителя Іларіона, першого руського 
митрополита Київського, і святих отців наших – Ісаї, єпископа, і Авраамія, 
архимандрита -- Ростовських чудотворців; преподобного Стефана, ігумена 
Печерського, єпископа Володимира Волинського; у святих отця нашого 
Кирила, єпископа Турівського; преподобного Микити, стовпника 
Переяславського, чудотворця; святого священномученика Йосафата, 
архиєпископа Полоцького; святих славних і добропобідних мучеників; і 
блаженних тринадцяти мучеників у Пратулині вбитих; священномучеників і 
святителів наших  -- Миколая, нового чудотворця; Григорія, єпископа 
Станиславівського; Йосафата, єпископа Перемиського і Самбірського; 
Симеона, таємного єпископа, страстотерпця; Теодора, Микити, Василія, 
Григорія і Йоана, єпископів, які за віру в Христа Господа життя своє 
положили; і з ними преподобномучеників і отців наших --  Леонтія, екзарха, і 
Климентія, архимандрита Унівського; блаженних єромонахів -- Северіяна, 
Йоакима і Віталія, у Дрогобичі вбитих; Зиновія, ієромонаха, розп’ятого 
руками безбожників; Йоана, ієромонаха, страстотерпця; Миколая, єрея і 
Володимира-читця, вбитих; блаженного священноєрея Андрія, вбитого; 
Романа, Миколая, Петра і Олексія, священноєреїв; Омеляна, протоєрея, який 
заради благовістя Христа Господа нашого багато постраждав; і 
преподобномучениці Тарсикії, вбитої; блаженних Олімпії і Лаврентії, і всіх 
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інших новомучеників землі української, які за віру в Христа і благочестя 
перетерпіли страждання; преподобних і богоносних отців наших Антонія 
Києво-Печерського, першоначальника монашого життя на Русі, що в Ближніх 
Печерах спочиває; і Теодосія, ігумена монастиря Печерського, спільного 
життя начальника; преподобних Аліпія, іконописця, і Агапіта, лікаря безко-
рисливого; і всіх отців Києво-Печерських, які в Ближніх і Дальніх Печерах 
спочивають; та інших преподобних і богоносних отців і матерів наших; 
преподобної Євфросинії Полоцької, ігумені монастиря Святого Спаса; 
блаженної преподобної матері нашої Йосафати; святих і праведних богоотців 
Йоакима і Анни: і святого отця нашого Миколая архиєпископа, Мирлікій-
ських чудотворця, якого є храм, і всіх святих: Молимо Тебе, много-
милостивий Господи, вислухай нас, грішних, що молимось Тобі, і помилуй 
нас.  
Люди: Господи, помилуй (12). 
 
Виголос: Милістю і щедротами, і чоловіколюб’ям єдинородного Сина Твого, 
що з Ним благословен єси, з пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм 
Духом, нині, і повсякчас, і на віки âiкiв. 
Люди: Амінь. 

 
ПІСНЯ 7 

Ірмос: Юнаки, що з Юдеї прийшли, колись у Вавилоні вірою в Тройцю 
полум’я в печі погасили, співаючи: Отців наших Боже, благословен єси. 
 
Приспів: Пресвятая Богородице, спаси нас (2). 
 
+ Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
 

ПІСНЯ 8 
Ірмос: Царя небесного, що Його славлять воїнства ангельські, хваліть і 
величайте по всі віки. 
 
Приспів: Пресвятая Богородице, спаси нас (2). 
 
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь. 
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ПІСНЯ 9 

Ірмос: Воістину Богородицею тебе сповідуємо, спасенні тобою, Діво Чистая, 
з безплотними хорами тебе величаючи. 
 
Приспів: Пресвятая Богородице, спаси нас (2). 
 
+ Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
 
Тоді: Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присно-
блаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і 
незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, 
сущу Богородицю, тебе величаємо. 
 

Від Великодня до Вознесення співаємо -- 
Приспів: Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. І знову кажу: 
радуйся. Твій Син воскрес тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув Він – 
люди, веселіться. 
Ірмос:  Світися, світися, новий Єрусалиме! Слава бо Господня на тобі 
возсіяла. Радій нині і веселися, Сіоне, а ти, Чистая, красуйся, Богородице, 
востанням Рождення твого. 
 

ÌÎËÅÁÍI ÑÒÈÕÈÐÈ ÄÎ ÏÐÅÑÂßÒÎЇ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖI 
 

Ãëàñ 2, ïîäiáíèé: Êîëè iç äеðåâà. 
   Çà âñiõ тè ìîëèøñÿ, Áëàãàÿ,* çà òèõ, ùî ïðèáiãàþòü ç âiðîþ,* ïiä ìîãóòíié 
тâié ïîêðîâ,* áî iíøîãî òðèâàëîãî ïîðÿòóíêó ïåðåä Áîãîì* â áiäàõ i ñêîðáîòàõ 
ìè, ãðiøíi, íå ìàєìî,* îáòÿæåíi ãðiõàìè íåçëi÷åííèìè,* Ìàòè Áîãà Âèøíüîãî.* 
Òîìó-òî ìè äî тåáå ïðèïàäàєìî:* Içáàâ âiä óñÿêèõ íåãîä рабiв тâîїõ. 
 
Ñòèõ: Ïîì'ÿíó iì’ÿ Òâîє ó âñÿêîìó ðîäi i ðîäi. 
  
   Âñiõ ñêîðáíèõ ðàäiñòü* i ïðèãíi÷åíèõ çàñòóïíèöÿ,* i ãîëîäóþ÷èõ êîðìè-
òåëüêà,* ñêèòàëüöiâ ïîòiõà,* áóðÿìè ãíàíèõ ïðèñòàíü,* õâîðèõ ïîñiùåííÿ,* 
íåìi÷íèõ ïîêðoâ i çàñòóïíèöÿ,* Æåçë ñòàðîñòè,* Ìàòè Áîãà Âèøíüîãî,* Òè 
єñè, Ïðå÷èñòàÿ:* Ïîñïiøèñÿ, ìîëèìñÿ,* ùîá ñïàñòèñÿ рабàì тâîїì. 
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Ñòèõ: Ñëóõàé, äî÷êî, i ñïîãëÿíü, i ïðèõèëè âóõî Òâîє. 
  
   Ðàäóéñÿ, Ïðå÷èñòàÿ Äiâî,* ðàäóéñÿ, öiííèé ñêèïòðå Öàðÿ Õðèñòà,* ðàäóéñÿ, 
çðîñòèâøà ãðîçíî òàíñòâåííå,* ðàäóéñÿ, äâåðå íåáåñíà,* i íåîïàëèìà êóïèíî,* 
ðàäóéñÿ, âñåìiðíå ñâiòëî,* ðàäóéñÿ, âñiõ ðàäîñòå,* ðàäóéñÿ, âiðíèõ ñïàñiííÿ,* 
ðàäóéñÿ, çàñòóïíèöå âñiõ õðèñòèÿí,* i ïðèáiæèùå, Âëàäè÷èöå. 
 
Ãëàñ 8, áîëãарський: + Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i 
ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. Àìiíü. 
 
   Ðàäóéñÿ, âñåëåííîї ïîõâàëî,* ðàäóéñÿ, õðàìå Ãîñïîäíié,* ðàäóéñÿ, ãîðî, 
òiííþ ñïîâèòà,* ðàäóéñÿ, âñiõ ïðèáiæèùå,* ðàäóéñÿ, ñâiòèëüíè÷å çîëîòèé,* 
ðàäóéñÿ, ñëàâî ïðàâîñëàâíèõ âñå÷åñíà,* ðàäóéñÿ, Ìàðiє, Ìàòè Õðèñòà Áîãà,* 
ðàäóéñÿ, ðàþ,* ðàäóéñÿ, áîæåñòâåííà òðàïåçî,* ðàäóéñÿ òiíå,* ðàäóéñÿ, ðó÷êî 
âñåçîëîòà,* ðàäóéñÿ, âñiõ óïîâàííÿ. 
 
   + Ñâÿòèé Áîæå, ñâÿòèé êðiïêèé, ñâÿòèé áåçñìåðòíèé, ïîìèëóé íàñ (3). 
   + Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
   Ïðåñâÿòà Òðîéöå, ïîìèëóé íàñ. Ãîñïîäè, î÷èñòè ãðiõè íàøi. Âëàäèêî, ïðîñòè 
áåççàêîííÿ íàøi. Ñâÿòèé, посiти i çöiëè íåìî÷i íàøi iìåíè Òâîãî ðàäè. 
   Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3).  
   + Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. 
   Îò÷å íàø, Ти, ùî єñè íà íåáåñàõ, íåõàé ñâÿòèòüñÿ iì’ÿ Òâîє, íåõàé ïðèéäå 
öàðñòâî Òâîє, íåõàé áóäå âîëÿ Òâîÿ, ÿê íà íåái, òàê i íà çåìëi. Õëiá íàø 
íàñóùíèé äàé íàì днесь; i ïðîñòè íàøi довгè íàøi, ÿê i ìè ïðîùàєìî 
довжникаì íàøèì; i íå ââåäè íàñ ó ñïîêóñó, àëå iзбави íàñ âiä ëóêàâîãî. 
 
Ñâÿùåíнèê: Áî Òâîє є  öàðñòâî, i ñèëà, i ñëàâà, + Îòöÿ, i Ñèíà, i Ñâÿòîãî Äóõà, 
íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв.  
Ëþäè: Àìiíü. 
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Диякон або священник ìîâèòü цю єêòåíiþ: 
   Ïîìèëóé íàñ, Áîæå, по âåëèêiй ìèëîñòi Òâîїй, ìîëèìîñü Òîái, âèñëóõàé i 
ïîìèëóé. 
Ëюди: Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). 
  
   Ùå ìîëèìîñü Ãîñïîäåâi Áîãó íàøîìó, ùîá âèñëóõàâ ãîëîñ ìîëiííÿ íàñ 
ãðiøíèõ i ïîìèëóâàâ рабiв Ñâîїõ (iìена), i îõîðîíèâ їõ âiä óñÿêої ñêîðáè, áiäè, 
ãíiâó, i íóæäè, i âñÿêîї áîëiçíi äóøåâíîї i òiëåñíîї, i äàðóâàâ їì çäîðîâ’ÿ ç 
äîâãîëiòòÿì, ïðîìîâìî âñi: Сêîðî âèñëóõàé i ìèëîñòèâî ïîìèëóé. 
Ëюди: Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). 
  
   Ùå ìîëèìîñü ùîá çáåðåãòèñÿ городовi öüîìó i ñâÿòîìó õðàìó öüîìó, i 
âñÿêîìó городовi, ñåëó i êðàїíi, âiä ãîëîäó, çàãèáåëi, çåìëåòðóñó, ïîòîïó, ãðàäó, 
âîãíþ, ìå÷à, íàïàäó ÷óæèíöiâ i ìiæóñîáíîї áðàíi, i ùîá Âií áóâ ìèëîñòèâèé, 
äîáðîïðèâiòíèé i äîáðîïîìi÷íèé, Бëàãèé i Чîëîâiêîëþáíèé Áîã íàø, i âiäâåð-
íóâ óâåñü ãíiâ Ñâié, ùî íàñòóïàє íà íàñ, i iзбавиâ íàñ âiä íàëåæíîї, ïðàâåäíîї 
Ñâîї ïîãðîçè, i ïîìèëóâàâ íàñ. 
Ëюди: Ãîñïîäè, ïîìèëóé (12). 
  
   Ùå ìîëèìîñü ùîá Ãîñïîäü Áîã âèñëóõàâ ãîëîñ ìîëiííÿ íàñ, ãðiøíèõ, i 
ïîìèëóâàâ íàñ. 
Ëюди: Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). 

 
Священник: 

иñëóõàé íàñ, Áîæå, Ñïàñèòåëþ íàø, уповання âñiõ êiíöiâ çåìëi i òèõ, ùî 
íà ìîði äàëåêî, i, Ìèëîñòèâèé, áóäü ìèëîñòèâèì, Âëàäèêî, äî ãðiõiâ 
íàøèõ i ïîìèëóé íàñ. Áî Мèëîñòèâèé i Чîëîâiêîëþáåöü Áîã єñè, i Òîái 
ñëàâó âîçñèëàєìî, + Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i 

íà âiêè âiкiв. 
Ëюди: Àìiíü. 
 

Диякон, або священник: 
   Ç óìèëiííÿì óñi ãîëîâè (i êîëiíà) приклонèâøè, äî Пресвятої Áîãîðîäèöi 
ïîìîëiìñÿ. 
Люди:	Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. 
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Священник молиться: 
арице наша преблага, надiє наша Богородице, захисте сиріт і скитальців 
заступнице, скорбних радосте і пригнічених покровителько, споглянь 
на нашу біду, споглянь на нашу скорботу, поможи нам як немічним, 

провадь нас як скитальців. Ти знаєш нашу кривду, визволь від неї, як хочеш, 
бо не маємо іншої помочі крім тебе, ні іншої провідниці, ні доброї 
утішительки, тільки тебе, О Богомати, щоб ти охоронила і захистила нас на 
віки віків . 
Ëюди: Àìiíü. 
 

ÂIÄÏÓÑÒ 
Диякон, або священник: Ïðåìóäðiñòü. 
Ëюди: ×åñíiøó âiä õåðóâèìiâ i íåçðiâíÿííî ñëàâíiøó âiä ñåðàôèìiâ, ùî áåç 
çîòëiííÿ Áîãà Ñëîâî ïîðîäèëà, ñóùó Áîãîðîäèöþ, Òåáå âåëè÷àєìî. 
 

Âiä Âåëèêîäíÿ äî Âîçíåñеííÿ ìè ìîâèìî: 
   Ñâiòèñÿ, ñâiòèñÿ, íîâèé Єðóñàëèìå,* ñëàâà áî Ãîñïîäíÿ íà òîái âîçñiÿëà.* 
Ðàäié, íèíi, i âåñåëèñÿ, Ñiîíå,* à Òè, ×èñòàÿ, êðàñóéñÿ, Áîãîðîäèöå,* âîñòàííÿì 
ðîæäåííÿ Òâîãî. 
 
Священник:		Ñëàâà Òîái, Õðèñòå Áîæå, уповання íàøå, ñëàâà Òîái. 
Ëюди: Ñëàâà Îòöþ, i Ñèíó, i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi, i ïîâñÿê÷àñ, i íà âiêè âiкiв. 
Àìiíü. Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). Áëàãîñëîâè. 
 

Âiä Âåëèêîäíÿ äî Âîçíåñеííÿ ìè ìîâèìî: 
   Õðèñòîñ âîñêðåñ iç ìåðòâèõ, ñìåðòþ ñìåðòü ïîäîëàâ, i òèì, ùî â ãðîáàõ, 
æèòòÿ äàðóâàâ. Ãîñïîäè, ïîìèëóé (3). Áëàãîñëîâè. 
 

Священник ìîâèòü âiäïóñò: 
   Õðèñòîñ, iñòèííèé Áîã íàø, ìîëèòâàìè ïðå÷èñòîї Ñâîєї Ìàòåði, ïðåïîäîáíèõ 
i áîãîíîñíèõ îòöiâ íàøèõ, i âñiõ ñâÿòèõ, ïîìèëóє i ñïàñå íàñ, ÿê Бëàãèé i 
×îëîâiêîëþáåöü. 
Ëюди: Àìiíü. 
 

Êiíåöü, i Áîãó  ñëàâà! 

 

Ц 


