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Слово про Акафіст 

 

Кожна людина повинна знати, що вона – створіння 

Боже і її великий обов’язок: жити так, щоб прославляти 

Бога. Люди по-різному розуміють і прославляють Господа і 

це – добре. Гірше, коли чинять зло і не каються у цьому. 

Достойні молільники, поклонники Богу, вірні 

християни, вам пропонується збірник, у якому підібрані 

молитви, що називаються Акафістом. Слово акафіст – 

грецькорго походження і буквальне значення його – спів на 

стоячи. Це – особливі величальні пісні-молитви, присвячні 

Ісусу Христу, Матері Божій та різним Святим. Звичайно 

складається з 25-ьох пісень: 13 кондаків та 12 ікосів. В 

текстах оспівується життя даної особи з наміром 

прославляти її та випрошувати для себе та для інших людей 

потрібних дарів від Бога. Хай Господь буде для нас 

милостивим й милосердним на віки. Амінь. 

+ Ігор 

 

 Архієпископ Львівський  

Української Греко-Католицької Церкви 
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Достойні сестри й брати! 
Звертаюся до Вас з 

коротким словом у 20-ту 

річницю незалежності нашої 

держави, України! Це – 

період одного покоління, яке 

виховується у самостійній 

країні. Втішаємося цим 

здобутком, хоч до здійснення 

правової й правдивої свободи 

в Україні потрібно ще багато 

чого довершити. Найбільше 

втішає те, що у тисячах 

людей зростає духовний та 

культурний рівень, 

відбувається внутрішня зміна 

на краще. Поволі утверджується приватна власність та 

зростає економічний рівень. Наша держава набирає 

важливого значення на міжнародному рівні. Найкращих 

успіхів досягнемо тоді, коли щиро приймемо у наше життя 

слова Ісуса Христа: «Тож коли Син вас визволить, то 

справді станете вільні» (Ів 8,36). Хай Боже визволення вітає 

над нами! Хай Господь Бог благословить нашу Україну 

рясними духовним дарами та достанім добробутом! Вітаю 

щиро усіх з 20-тими роквинами Незалежності України! 
 

+  Ігор 
 

Архієпископ Львівський  

Української Греко-Католицької Церкви 
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Слово про Пресвяту 

Богородицю 
В останні тяжкі часи, коли з 

примноженням гріхів наших 

зросли наші лиха, коли, за словами 

Самого Господа, постає народ на 

народ і царство на царство, і 

наступають голод, моровиці і 

землетруси у різних місцях, коли 

тіснять нас нашестя 

іноплемінників, міжусобні війни і 

смертоносні рани, Пречиста і 

Преблагословенна Діва Марія, 

Матір Господня, подає нам на 

захист Свій Покров, щоб звільнити 

нас від усяких лих. 

Святитель Димитрій (Туптало), 

митрополит Ростовський 

У цей святковий день двадцятиріччя Незалежності 

України відчувається особлива близькість Божої Матері до 

кожного з нас. Адже молитовно звертаючись до Пресвятої 

Богородиці, ми вшановуємо і наших рідних матерів, а 

віддаючи шану рідній матері та люблячи свою рідну землю 

– Україну, навчаємося й любові до Матері Самого Господа 

Ісуса Христа. 

Свята Православна Церква вшановує Пресвяту 

Богородицю і сповідує Її вищою за всіх святих, ангелів і 

архангелів. Завдяки тілесному народженню від Пресвятої 

Діви, людська природа Господа нашого Ісуса Христа від 

першої хвилини Боговтілення стала нероздільно та 

іпостасно поєднаною в Ньому з Його Божеством. Саме ця 

подія, повчає Святійший Патріарх Філарет, є основою 

нашого звертання до Пресвятої Богородиці як всесильної 

Заступниці християнського роду, що виявляє силу Своїх 
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молитов до Сина у чудотворних іконах, у чудесній 

підтримці нас на непростих життєвих шляхах. Сьогодні 

неможливо уявити української історії та культури без 

чудотворних ікон Пресвятої Богородиці Почаївської, 

Волинської, Холмської, Києво-Печерської, глибоко 

шанованих місцево Києво-Братської чи Львівської, яка 

нещодавно була прославлена у нашому кафедральному 

соборі, багатьох інших. Символічним є й те, що один із 

перших творців Давньоукраїнської держави великий князь 

Київський Ярослав Володимирович не лише столицю гідно 

―величчю як вінцем увінчав‖, але, як свідчить митрополит 

Іларіон у своєму ―Слові про Закон і Благодать‖, ―людей і 

город святий все славний доручив скорій на поміч 

християнам Святій Богородиці‖, посвятивши Її чудесному 

Благовіщеню надбрамну церкву на Золотих воротах. 

Коли ми говоримо про заступництво Божої Матері 

над нашою українською землею, то, перш за все, потрібно 

зазначити, що лише через глибоке смирення являлась Вона 

нам у чудотворних іконах. Тому що сама Божа Матір 

показала найбільший приклад смиренності і духовної сили 

та досконалості. Пояснюючи роль і значення Пресвятої 

Богородиці в історії спасіння, видатний український 

богослов і проповідник XVII ст. ігумен Йоаникій 

(Галятовський) використав дивовижну алегорію, 

відображену в українській бароковій іконі – образ Крилатої 

Богородиці. Духовний ритор тлумачив з точки зору символу 

чеснот кожне перо у крилах Богородиці. Так, орлине перо, 

символізувало дитячу щирість і смирення, грифове – 

сповнення обітниці Божої і чистоту, лебедине – жаль за 

гріхи, журавлине – відданість богослужінню і молитві, 

лелече – вдячність батькам, феніксове – вічне життя, 

голубине – Божий мир, ластівчине – духовне прозріння, 
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міфічне моноцодіатове – невтомність духовного подвигу, 

алкіонове – нетлінність духовних надбань та ін. Кожна із 

чеснот не лише вважалася непорушною ознакою 

досконалості Пресвятої Богородиці, але й ставала містком 

до спасіння кожного, хто у пості та молитві наслідував 

приклад Її смирення та чистоти. І кожен вірний завжди міг 

уповати та Чудесний Покров Її духовних крил. 

Будемо ж, дорогі брати і сестри, так молитись до 

Пресвятої Богородиці, щоб Вона не відвернула від нас Свій 

чесний омофор, щоб Її присутність материнським крилом 

Божественної Любові щоденно оберігала нашу Батьківщину 

– Україну. Для цього потрібно мати тверду віру, а віра ця – 

непростий дар, який дається не кожному, і якого постійно 

потрібно просити у милостивого Бога. Тому нехай молитви, 

які зносимо сьогодні, будуть запорукою постійного Її 

перебування, піклування і заступництва над усіма нами. 

Амінь 
+ Димитрій 

Митрополит Львівський і Сокальський  

Української Православної Церкви  

Київського Патріархату 
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Живи моя Україно і в 

майбутньому духовно і 

економічно розквітай! 

  

Шановні Українці! У 

кожного з нас є чи була 

рідна мати, котру ми 

повинні любити і дбати 

про неї; це обов'язок 

кожного з нас, бо коли 

Милосердний Господь 

страждав на хресті, тоді 

Він не забув про свою 

матір, а доручив над нею 

опіку ученику Івану 

Богослову: «Оце мати 

твоя!», і з тієї години той учень узяв її до себе. Але у всіх 

нас є ще загальна матір, яка дала нам національне 

виховання - це наша матір Україна. Як вона страждала, 

мучилась зі своїми відданими їй і любими дітьми, про цю 

матір Україну наш великий провідник Тарас Шевченко 

сказав: «Хто матір забуває того Бог карає» 

 Шануйте ж спільну нам всім матір Україну, будьте 

свідомими; до Вас звертаюсь, молоде українське покоління, 

на Вас вся надія. Будьте їй вірними дітьми як були вірні 

наші пращури, виховуйте своїх синів і дочок в цій 

свідомості і любові до свого рідного, у відданості та щирій 

праці на користь українського народу, щоб він був 

щасливим. І в цьому ми кожен знайдемо запоруку свого 

власного щастя в Україні, коли до всього цього, долучимо 

своє побожне християнське життя. 
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 Святе письмо хвалить біблійних повстанців братів 

Макавеїв за те, що вони «руками боролися, а серцем 

молилися до Бога» (Мак. 15 гл. 27 вір.). Якщо Україна 

матиме таких борців у різних сферах свого життя, а саме в 

українському духовенстві, владі, в молодому поколінні і в 

нас похилих, та дай Бог і в політиці, тоді з упевненістю 

переборемо всі труднощі і будемо втішатись добробутом та 

своєю незалежністю в двадцяту річницю і в майбутньому. 

 Щиросердечно вітаю всіх вас з двадцятою річницею 

незалежності і закликаю не схиляти свої голови не перед 

ким , дивімось щиро в гору до неба і молімо Милосердного 

Бога щоб нам допоміг. 

 

Слава Ісусу Христу. 
 

 

З Молитвою та повагою до Вас 

+Макарій 

З ласки Божої 
Митрополит Львівський   
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Дорогі Українці: ті, хто 

живете на Україні, 

ті, для котрих Україна є 

Батьківщиною, 

а також мешканці цього 

мальовничого слов'янського 

краю! 
 

 Вітаю всіх Вас з 20-ою 

річницею Незалежності 

України. 

 Усьому українському 

народу бажаю великодушного 

підходу до життя, взаємо-

розуміння та поваги до 

ближнього, впевненого кроку -

вання вперед, збереження 

власної тотожності, пізнання й 

підтримки звичаїв та традицій свого народу, а також відкритості 

на добро із зовні. Парафразуючи та повторюючи слова 

блаженного папи Йоана Павла II закликаю – будуймо 

цивілізацію любові! 

 Від свого імені та усієї Римсько-Католицької Церкви на 

Україні запевняю про духовну підтримку України, просячи 

Доброго Бога про мир, злагоду, розвиток та збагачення усіх сфер 

її життя. Огортаю своєю молитвою, через заступництво святих 

покровителів української землі: законодавчу, виконавчу та 

судову гілки влади, а також мільйони людей, в серці котрих 

жевріє надія на добре прожите сьогодні та благополучне завтра. 

 

Архієпископ Мечислав Мокшицький 

Львівський Митрополит  

Глава Конференції Римсько-Католицьких  

Єпископів в Україні 



 12 

 Дорогі браття та сестри 

у Христі! 
 

Вітаю Вас з цим 

визначальним ювілеєм –  

20-річчям незалежності. 

Пройшло 20 років з того 

часу як український народ 

власноруч розпоря-

джається своєю долею. Для 

історії цього й багато, й 

мало. Ми не можемо 

сказати, що вже побудували 

суспільство, про яке мріє 

чимало українців. Однак  

формування державності - 

складний процес і залежить  

він не лише від 

об’єктивних, але й від суб’єктивних факторів. Я маю на 

увазі духовний стан суспільства. 

  Вірменія, як і Україна затиснута між тисками 

жорстких імперій, завжди знаходилась між життям та 

смертю. 

500 років Османського ярма завершилися 

винищенням корінного християнського населення Малої 

Азії та Вірменського Нагір’я. Ассирійці, вірмени та греки 

опинилися на межі зникнення. І нарешті, ціною 

надлюдських зусиль й великих жертв, і по Божому 

промислу на маленькому клаптику, що залишився від 

Великої Вірменії, на території Ериванської Губернії, наш 

народ відтворив свою державність.  
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Наші народи не можуть йти у ногу з 

Великобританією, або Францією, державами, які пройшли 

шлях багатовікової державності, однак ми маємо великий 

духовний потенціал. Пострадянські держави мають багато 

спільних проблем, але Україна має і низку переваг: море - 

відповідно флот, надзвичайно багаті землі, величезну 

територію, величезний промисловий потенціал, 

безпосередню близькість з передовою Європою, 

інтелектуальний потенціал. Сьогодні багато говорять про 

національну ідею, яка об’єднала би суспільство, але для 

чого винаходити колесо? В нас є багато добрих прикладів – 

достатньо просто подивитись на наших європейських 

сусідів. Основою такої ідеї повинен бути закон і порядок. 

Це й є істинна демократія. Закон - єдиний для всіх 

прошарків суспільства. Але основоположним повинен бути 

закон совісті, який не є реальним без християнської 

свідомості. 

  Незалежність дає нам шанс своїми силами та своїм 

розумом побудувати суспільство, в якому людина поважала 

б закон, а закон захищав би людину. Для цього ми повинні 

буди єдними в нашому прагненні. 

 Тому, вітаючи Вас всіх з днем незалежності, хочу побажати 

нашому народу єдності: єдності ідеї, єдності духу, єдності 

віри. Слава Незалежній Християнській Україні! 

 
Настоятель Вірменського  

Кафедрально Собору 

м. Львова 

Протоієрей 

о. Тадеос 
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Слава тобі, Боже наш, слава тобі. 

Молитва до Святого Духа 

Царю небесний, утішителю, Душе істини, 

що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр 

і життя подателю, прийди і вселися в нас, і 

очисти нас від усякої скверни, і спаси, 

благий, душі наші. 

 

Трисвяте 

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй 

нас (3). 

 

Славослов 'я 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і 

на віки віків. Амінь. 

 

Молитва до Пресвятої Тройці 

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, 

очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; 

Святий, посіти і зціли 

немочі наші імени твого ради. 

Господи, помилуй (3). Слава Отцю, і Сину, 

і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на 

віки віків. Амінь. 

 

Господня молитва 

Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай 

святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і 

на землі. Хліб наш насущний дай нам 

днесь; і прости нам довги наші, як і ми 

прощаємо довжникам нашим; і не введи 
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нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого. 

 

Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отця, і 

Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на 

віки віків.  

Амінь. 

 

Господи, помилуй (12). Слава Отцю, і 

Сину, і Святому Духові, і нині, і повсяк-. 

час, і на віки віків. Амінь. 

 

Поклін Ісусові Христові 

Прийдіте, поклонімся цареві нашому — 

Богу.  

Прийдіте, поклонімся Христові, 

цареві нашому — Богу. 

Прийдіте, поклонімся і припадім 

до самого Господа Ісуса Христа 

— царя і Бога нашого. 
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А К А Ф І С Т 
 

Кондак 1 

Непереможній Владарці на честь перемоги ми, 

врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо тобі, раби 

твої, Богородице. А ти, що маєш силу нездоланну, від 

усяких нас бід охорони, щоб звати тобі: 
Радуйся, Невісто неневісная! 

Ікос 1 

Ангела відпоручника було зіслано з неба привітати 

Богородицю, та коли він побачив твоє втілення, 

Господи, то, глибоко вражений, так промовив до неї 

своїм безтілесним голосом: 

 

Радуйся, бо через тебе радість засяє; 

Радуйся, бо через тебе прокляття щезне; 

Радуйся, Адама з упадку піднесення; 

Радуйся, Євиних сліх осушення; 

 

Радуйся, висото для людського розуму недосяжна; 

Радуйся, глибино і для ангельського розуму непроглядна; 

Радуйся, бо ти стала престолом царя – Господа; 

Радуйся, бо ти носиш того, хто все носить; 

 

Радуйся, зоре досвітня, провіснице сонця; 

Радуйся, лоно божественного втілення; 

Радуйся, бо тобою сотворіння обновляється; 

Радуйся, бо через тебе Творцеві поклоняємося. 
 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 2 

Бачачи себе чистою, Пресвята Діва рішучо 

відповіла Гавриїлові: Дивних слів твоїх душа моя 

неспроможна збагнути, бо про яке зачаття в 

дівственному лоні ти можеш говорити, виголошуючи:  

Алилуя! 

Ікос 2 

Тайну незбагненну збагнути бажаючи запитала Діва 

божого посланця: Скажи мені, як з непорочного лона 

дівичого може Син родитися? А він зі страхом відповів 

їх, кажучи: 

 

Радуйся, в невимовну постанову божу втаємничена; 

Радуйся, повірнице тайн, мовчанкою вкритих; 

Радуйся, започаткування чудес Христових; 

Радуйся, осново правд віри щодо нього; 

 

Радуйся, сходи небесні, що Бог зійшов ними; 

Радуйся, мосте, що сущих на землі ведеш до неба; 

Радуйся, чудо для ангелів предивне; 

Радуйся, поразко тяжка для диявола; 

 

Радуйся, бо ти світло зродила пречудне; 

Радуйся, бо ти не виявила нікому, як це сталося; 

Радуйся, бо ти пізнання мудреців перевищуєш; 

Радуйся, бо ти розум вірних просвічуєш. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 3 

Сила Всевишнього обгорнула тоді непорочну Діву, і 

вона зачала, а плодотворне своє лоно вчинила немов би 

родючою нивою для тих, що хочуть збирати плоди 

спасення, співаючи:  

Алилуя! 

Ікос 3 

Маючи Бога в лоні своєму, поспішає Діва до 

Єлисавети, а дитя тієї, як тільки почуло її привітання, 

зраділо і заворушилось, і тим, наче піснями, Богородицю 

привітало: 

 

Радуйся, галузко рослини нев’янущої; 

Радуйся, бо ти придбала плід безсмертний; 

Радуйся, виховнице виховника чоловіколюбного; 

Радуйся, бо ти породила дателя життя нашого; 

 

Радуйся, ниво, родюща багатство милосердя; 

Радуйся, трапезо, пребагата на дари помилування; 

Радуйся, бо через тебе рай наново зацвів розкішно; 

Радуйся, бо ти даєш душам пристановище; 

 

Радуйся, приємне молитви кадило; 

Радуйся, всього світу очищення; 

Радуйся, благовоління боже для смертних людей; 

Радуйся, довір’я смертних людей до Бога. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 4 

Бурею глибоких сумнівів охоплений, збентежився 

праведний Йосиф і, знаючи тебе дівою, подумав, що ти, 

непорочна, була кимсь зведена; але, пізнавши, що ти 

зачала від Духа Святого, промовив:  

Алилуя! 

Ікос 4 

Почули пастирі, як ангели величають Христа, що в 

людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, 

як до пастіря, а побачивши Бога, як те ягня непорочне, 

вигодуване в лоні Марії, привітали її словами: 

 

Радуйся, Мати ягнятка і пастиря; 

Радуйся, кошаро овець духовних; 

Радуйся, захисте від ворогів невидимих; 

Радуйся, ключе, що райські двері відмикаєш; 

 

Радуйся, бо небеса тішаться з землею; 

Радуйся, бо земля веселиться з небесами; 

Радуйся, апостолів славо безупинна; 

Радуйся, подвижників сило непереможна; 

 

Радуйся, осново віри непохитна; 

Радуйся, світле пізнання благодаті; 

Радуйся, бо через тебе пекло опустіло; 

Радуйся, бо через тебе ми в славу зодягнулися. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 5 

Богопровідну зірку побачивши, мудреці пішли за її 

світлом, немов за світильником, царя могутнього 

шукаючи, а знайшовши, приступили до недоступного і 

закликали з радости:  

Алилуя! 

Ікос 5 

Коли сини халдейські побачили на руках Діви того, 

хто руками своїми людей сотворив, і Владику в ньому 

пізнавши, хоч і прийняв він вигляд людський, 

поспішили дарами його вшанувати, а благословенну між 

жінками привітали: 

 

Радуйся, Мати зорі незаходимої; 

Радуйся, світанку дня таїнственного; 

Радуйся, бо ти вгасила вогонь спокуси; 

Радуйся, бо ти просвіщаєш визнавців Святої Тройці; 

 

Радуйся, бо ти позбавила влади нелюдяного мучителя; 

Радуйся, бо ти явила Христа, Господа Чоловіколюбця; 

Радуйся, бо ти визволяєш людей від служби ідолохвальної; 

Радуйся, захиснице від учинків зіпсуття; 

 

Радуйся, бо ти спинила вогнепоклонство; 

Радуйся, бо ти пригласила полум’я пристрастей; 

Радуйся, вірних провіднице до мудрости; 

Радуйся, веселосте всіх поколінь. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 



 21 

Кондак 6 

Здійснивши пророцтво про тебе, богоносними 

проповідниками вернулися мудреці до Вавилону і, всім 

про тебе, Христе, проповідуючи, поминули вони 

шаленого Ірода, нездатного співати:  

Алилуя! 

Ікос 6 

Освітивши Єгипет світлом твоєї правди, ти розвіяв 

темряву облуди, бо ідоли його, Спасе, впали, не 

встоявши пред силою твоєю, а ті, що їх позбулися, 

привітали Богородицю: 
 

Радуйся, роду людського поправо; 

Радуйся, нечистої сили погубо; 

Радуйся, бо ти лукавство обману стоптала; 

Радуйся, бо ти ідолів облуду викрила; 

 

Радуйся, море, що фараона душевного потопило; 

Радуйся, скеле, що спрагнених життям напоїла; 

Радуйся, стовпе вогненний, що сущим у темряві дорогу 

показує; 

Радуйся, покрове світу, ширший від облаків; 

 

Радуйся, поживо, що манну заступила; 

Радуйся, служебнице гостини святої; 

Радуйся, земле обіцяна; 

Радуйся, земле, молоком і медом текуча. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 7 

Маючи покинути цей світ облудний, Симеон 

прийняв тебе як немовля на руки свої, але, пізнавши в 

тобі правдивого Бога і здивований твоєю невимовною 

премудрістю, він закликав:  

Алилуя! 

Ікос 7 

Новий твір показав Творець, коли прийшов між 

нас – свої сотворіння: бо зачався божественно в 

непорочному лоні і вийшов з нього, зберігаючи його 

таким, як було перед тим, ненарушеним, щоб ми, 

подивляючи це чудо, співали Богоматері: 

 

Радуйся, квітко нетлінности; 

Радуйся, віночку чистоти; 

Радуйся, воскресення прообразе ясний; 

Радуйся, ти, що життя ангелів показала; 

 

Радуйся, дерево, що родиш овочі на поживу вірним; 

Радуйся, деревино ряснолиста, що багатьом дає захисток; 

Радуйся, бо ти породила відкупителя для поневолених; 

Радуйся, бо ти породила провідника для заблуканих; 

 

Радуйся, судді праведного ублагання; 

Радуйся, багатьох гріхів прощення; 

Радуйся, надіє безнадійних; 

Радуйся, любове, вища понад усі бажання. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 8 

Побачивши чудодивне нарождення, віддалімся від 

світу і думками перенесімся на небо, бож на те 

всевишній Бог з’явився на землі як смиренний чоловік, 

щоб на небо піднести тих, що співають йому:  

Алилуя! 

Ікос 8 

Увесь був на землі, але й неба не покинув був 

незбагненний Бог Слово, бо це не зміною місце-

перебування було, а божественним сходженням і 

народженням від Богом вибраної Діви, що чула такі 

привітання: 

 

Радуйся, бо ти вмістила Бога невмістимого; 

Радуйся, величного таїнства брамо; 

Радуйся, для невірних новино нечувана; 

Радуйся, для вірних похвало найвища; 

 

Радуйся, пресвята коліснице сущого на херувимах; 

Радуйся, осідку преславний сущого на серафимах; 

Радуйся, бо ти супротивності погодила; 

Радуйся, бо ти дівство і материнство поєднала; 

 

Радуйся, бо через тебе провина прощена; 

Радуйся, бо через тебе рай знову відчинений; 

Радуйся, ключе до царства Христового; 

Радуйся, надіє добра вічного. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 9 

 

Усі ангельські сили здивувались величності твого 

втілення, Христе, бо неприступного Бога побачили як 

приступного для всіх чоловіка, що з ними перебуває і 

чує від усіх:  

Алилуя! 

Ікос 9 

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі 

перед тобою, Богородице, бо неспроможні пояснити, як 

то ти, дівою перебуваючи, породити змогла. А ми, 

подивляючи це таїнство, з вірою взиваємо: 

 

Радуйся, Премудрости Божої вмістилище; 

Радуйся, провидіння божого скарбнице; 

Радуйся, бо ти мудреців немудрими являєш; 

Радуйся, бо красномовці перед тобою німують; 

 

Радуйся, бо завзяті дослідники перед тобою розум утратили; 

Радуйся, бо перед тобою замовкли ті, що різні вигадки 

видумували; 

Радуйся, бо ти атенців лукаві хитрощі розвіяла; 

Радуйся, бо ти мережі риболовців наповнила; 

 

Радуйся, бо ти з безодні незнання виводиш; 

Радуйся, бо ти пізнання багатьох просвіщаєш; 

Радуйся, кораблю тих, що хочуть спастися; 

Радуйся, пристане плавби життєвої. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 10 

 

Світ спасти бажаючи, прийшов Творець, як сам 

обіцяв, та був пастирем нашим як Бог, що з любови до 

нас став чоловіком, щоб як чоловік прикликати 

чоловіка, а як Бог, щоб почути від нас:  

Алилуя! 

Ікос 10 

Ти охорона дівам, Богородице Діво, та й для всіх, що 

до тебе вдаються, дав за охорону тебе, Пречиста, неба і 

землі Творець, що в твоєму лоні поселився і всіх навчив 

взивати до тебе: 

 

Радуйся, дівичности підпоро; 

Радуйся, брамо спасення; 

Радуйся, основоположнице духовної обнови; 

Радуйся, подателько божої ласки; 

 

Радуйся, бо ти відродила нас, у грісі зачатих; 

Радуйся, бо ти нерозумних спам’ятала; 

Радуйся, бо ти знищила того, що псує душі; 

Радуйся, бо ти породила сівача невинности; 

 

Радуйся, світлице непорочного подружжя; 

Радуйся, бо ти вірних з Господом поєднала; 

Радуйся, дівиць виховнице чудова; 

Радуйся, душ святих дівственна окрасо. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 11 

Пісня найкраща буде ніщо в порівнянні з 

багатством милосердя твого, і хоч принесемо тобі, царю 

святий, стільки пісень, що зернин піску, то не зробимо 

нічого достойного супроти тих дарів, які дав ти нам, що 

співаємо:  

Алилуя! 

Ікос 11 

 

Світлопромінним світильником стала Пресвята 

Діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалили 

світло надприродне і провадить усіх до божественного 

пізнання, просвічуючи блиском людський розум; тож 

вітаємо її за те привітами: 

 

Радуйся, проміння сонця духовного; 

Радуйся, сяйво світла невгасаючого; 

Радуйся, блискавко, що душі прояснює; 

Радуйся, що страхом грому ворогів проймаєш; 

 

Радуйся, бо ти світлом променистим засіяла; 

Радуйся, джерело ріки повноводної; 

Радуйся, прообразе животворної купелі; 

Радуйся, від скверни гріховної очищення; 

 

Радуйся, купеле, що сумління обмиває; 

Радуйся, чашо, що з неї радість черпаємо; 

Радуйся, запаху пахощів Христових; 

Радуйся, життя, повне таїнственної радости. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 12 

 

Обдарувати ласкою бажаючи і простити людям 

давні гріхи, усіх довгів проститель сам прийшов до тих, 

що віддалилися від його ласки, і, роздерши їх довгові 

зобов’язання, від усіх чує:  

Алилуя! 

Ікос 12 

Оспівуючи твоє дитя, величаємо й тебе, Богородице, 

як живу святиню, бо Господь, що держить усе в своїй 

руці, поселився в твоєму лоні, освятив, прославив, і 

навчив нас усіх співати тобі: 
 

Радуйся, мешкання Бога і Слова; 

Радуйся, свята над святими; 

Радуйся, кивоте, Святим Духом позолочений; 

Радуйся, скарбе життя невичерпний; 

 

Радуйся, вінче коштовний володарів побожних; 

Радуйся, похвало чесна священиків богомільних; 

Радуйся, непоруша вежо церкви; 

Радуйся, непохитна опоро держави; 

 

Радуйся, бо в тобі запевнення нашої перемоги; 

Радуйся, бо через тебе вороги згинуть; 

Радуйся, тіла мого оздоровлення; 

Радуйся, душі моєї спасення. 

 

Радуйся, Невісто неневісная! 
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Кондак 13 
 

О, всехвальна Мати, що породила понад всіх святих 

Святіше Слово, прийми нинішнє моління наше і рятуй 

нас від усякої напасти та охорони від мук вічних тих, що 

співають ради тебе:  

Алилуя! 

Молитва до Пресвятої Богородиці 

Прийми, о, всеблагопомічна, пречиста Госпоже, 

Владичице Богородителько, ці чесні дари, що тобі єдиній 

належаться, від нас, недостойних рабів твоїх. Ти з усіх роів 

вибрана, ти показалася вищою від усього небесного і 

земного творіння, тому що через тебе Господь сил був з 

нами, і через тебе ми Сина Божого пізнали, і сподобилися 

святого тіла його і пречистої крови його. Тому блаженна єси 

в родах родів, богоблаженная, бувши від херувимів світліша 

і серафимів чесніша. 

І нині, всепіта, Пресвятая Богородице, не переставай 

молитися за нас, недостойних рабів твоїх, щоб ми 

ізбавилися від усяких хитрощів лукавого і від усякого 

підступу, і щоб збереглися ми непошкодженими від усякого 

диявольського отруйного нападу. Але молитвами твоїми аж 

до кінця збережи нас неосужденими, щоб ми, спасені твоїм 

заступництвом і поміччю, возсилали славу, хвалу, подяку й 

поклін за все у Тройці єдиному Богові і Сотворителеві 

всього, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

______________________________ 
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Подячний молебен з нагоди 20-ї річниці 

незалежності України 
СЛАВА СВЯТІЙ…  Амінь. 

Трисвяте по Отче Наш.  

Господи помилуй — 12 раз.  

Слава… 

 Прийдіть поклонімось .... 

 Пс. 117-й. 

 В спокої  Господеві помолімось 

 За тих, що в мирі, в дорозі.... 

 Щоби милостиво нинішню подяку і молитву нас 

недостойних рабів Своїх в  пренебесний Свій жертовник 

прийняти і щедро помилувати нас. Господеві 

помолімось. 

• Щоби не відвернутися від подяки нас недостойних рабів 

Своїх, яку за приємні від Нього благодіяння   із 

смиренним серцем просимо, але як кадило запашне і 

всепалення плодовите нехай приємне Йому буде. 

Господеві помолімось. 

• Щоби і нині послухати голос моління нас недостойних 

рабів Своїх і добрий намір і бажання вірних Своїх на 

добро завжди направляти, як Щедрий допомагати нам і 

Церкві Своїй Святій і кожному вірному Своєму рабу по 

проханню подавати. Господеві помолімось. 

• Щоби визволяти Церкву Свою Святу і всіх нас від всякої 

скорботи, біди, гніву і небезпеки і від всіх ворогів 
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видимих і невидимих, щоби здоров'я, многоліття і мир 

нам дарувати і воїнством Своїх Ангелів вірних Своїх 

охороняти. Господеві помолімось. 

 Заступи, спаси … 

 Пресвяту, Пречисту … 

 Бо Тобі належить.... Амінь. 

 Бог Господь з'явився нам … .Голос 4. 

ТРОПАРІ 

Голос 4.   Вдячні будучи недостойні раби Твої Господи / за 

Твої   великі благодіяння, / які на нас були, / прославляючи 

Тебе хвалимо,/ благословимо, дякуємо, оспівуємо / і 

величаємо милосердя Твоє як раби з любов'ю співаємо Тобі: 

/ Подателю добра, Спасе наш, слава Тобі. 

СЛАВА… 

Голос 3.  Твоїх добродійств і дарів, / як раби непотрібні 

сподобилися ми Владико, / до Тебе усердно прибігаючи, / 

подяку по силі приносимо / і Тобі, як Подателю добра, і, 

Творця прославляючи, співаємо: / слава Тобі, Боже 

Прещедрий. 

І НИНІ… 

Голос 3. Богородице, християнам Помічнице, / Твоє 

заступництво придбали ми раби Твої, / вдячно Тобі 

співаємо: / радуйся Пречистая Богородице Діво, / і від всіх 

нас бід Твоїми молитвами завжди збережи, / Єдина Скора 

Заступниця. 
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•  Будьмо уважні! Мир усім! 

Прокімен, голос 4.: Оспівую Господа Доброчинця мого і 

славлю ім'я Господа Вишнього. 

Стих: Зрадіє серце моє про спасіння Твоє. 

Апостол: Еф. 5, 8-21. „Браття, поводьтеся як діти світла ...".  

Євангеліє: Лк. 17,12-19.  

Єктенія: Помилуй нас Боже ... . 

• Дякуючи зі страхом і трепетом, як раби непотрібні за 

Твої благодіяння Спасе і Владико наш Господи, які Ти 

вилив щедро на рабів Твоїх і припадаємо, і славослов'я 

Тобі, як Богу приносимо, і смиренно взиваємо: визволи 

від всіх бід рабів Твоїх, і завжди, як Милостивий, 

виконай на добро бажання всіх нас, смиренно молимося 

тобі вислухай і помилуй. 

• Як нині милостивно почув єси молитви рабів Твоїх 

Господи і явив єси на них милості Чоловіколюбства 

Твого, так і надалі, не презираючи, виконай в славу Твою 

всі добрі бажання вірних Твоїх і яви всім нам багату 

милість Твою, всі нам гріхи прощаючи, молимося Тобі, 

вислухай і помилуй. 

• Приємна, як кадило запашне, і як всепалення плодовите 

буде, Всеблагий Владико, подяка наша перед величністю 

слави Твоєї і посилай завжди, як Щедрий, рабам Твоїм 

багаті милості і щедроти Твої і від всіх нападів видимих і 

невидимих ворогів Церкву Твою Святу / місто це / 

ізбави, людям Твоїм всім безгрішне зі здоров'ям 

многоліття і у всіх чеснотах успіх даруй, молимося Тобі 

Всещедрий Царю, милостивно вислухай і скоро помилуй. 
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• Вислухай нас Боже.... Амінь. 

• Господеві помолімось! Господи помилуй! 

•  Господи Ісусе Христе Боже наш, Боже всякого 

милосердя і щедрот, Милосте безмірна і 

чоловіколюбства непостижна Глибино, до Твоєї величі 

припадаючи, зі страхом і трепетом, як раби недостойні 

подяку Твоєму милосердю за Твої добродійства на рабах 

Твоїх перебуваючих, нині смиренно приносячи, як 

Господа, Владику і Доброчинця славимо, хвалимо, 

оспівуємо і величаємо, і припадаючи ще дякуємо, Твоє 

безмірне і невимовне милосердя, благаючи: як нині 

моління рабів Твоїх прийняти і милостивно виконати 

сподобив єси і надалі в Твоїй і ближнього любові і у всіх 

чеснотах перебуваючих, Твої щедроти всіх вірних Твоїх 

одержати, Церкву Твою Святу і місто це від всіх злих 

обставин визволяючи, і мир і спокій їм даруючи, Тебе з 

Безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим, і Благим, і 

Єдиносущним Твоїм Духом в Єдиній суті славимому 

Богу завжди подяку приносити і славити, і оспівувати 

сподоби нас: 

 

Слава Тобі Богу Доброчинцю нашому на віки 

вічні.  

Л.: Амінь. 

Хор: „ Слава у вишніх Богу...", або пісня св. Амвросія 

Мдіоланського: „ Тебе Бога хвалим ...". 
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Відпуст 
Диякон: Премудрість. 

Л: Чеснішу від херувимів і незрівнянно 

славнішу від серафимів, що без зотління 

Бога Слово породила, сущу 

Свящ: Слава тобі, Христе Боже, уповання 

наше, слава тобі. 

Л.: Слава Отцю, і Сину, і Святому 

Духові, і нині, і повсякчас, і на віки 

віків. Амінь. Господи, помилуй (3). 

Благослови. 

 

Христос, істинний Бог наш, молитвами 

пречистої своєї Матері, преподобних і 

Богоносних отців наших, і всіх святих, 

помилує і спасе нас, як благий і 

чоловіколюбець.  

Л.: Амінь. 
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Щоб всі були одно 
 

1989 року 

храм святого 

Лазаря, до того 

часу зневажений і 

сплюндрований, 

був переданий хору 

хлопчиків і мужчин 

«Дударик» для 

праці духовної. 

Зусиллями молодих 

і старших «дуда-

риків» відновлено 

храм, відновлено 

Молитву. 

 

 

Архієреї Української Греко-Католицької Церкви, Української 

Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної 

Православної Церкви, Римсько-Католицької та Вірменської Апостольскої 

Церков благословили створене 2000-го року, за ініціативою хору «Дударик», 

Львівське Християнське Екуменічне Братство. 

 Маючи дотичність до усіх християнських конфесій, сповідуючи 

спільні для усіх християнських церков ідеали, віруючи в Єдину, Святу і 

Апостольську Церкву, члени Братства однією із найважливіших потреб 

мають плекання єдності християн. Членам братства притаманне бажання 

бачити хоч частинку української спільноти обєднаними релігійними, 

етичними, громадянськими ідеалами 

 Серцем і душею вітає «Дударик» Вас із Святом Свободи, любі Брати 

і Сестри. 

Голова правління 

Львівського християнського екуменічного братства 

Лауреат Національної премії України ім Т. Шевченка. 

Народний артист України 

Почесний громадянин Львова 

Художній керівник 

Львіської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик» 

 

Микола Кацал 
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