
Субота М’ясопусна (Задушна Субота) - 11 лютого

 
 
 Тропар (глас 8): Глибиною мудрости чоловіколюбно все управляєш* 
і корисне всім подаєш, єдиний Творче.* Упокой, Господи, душі рабів 
твоїх,* бо на тебе уповання поклали* – Творця, і будівника, і Бога 
нашого.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 

Кондак (глас 8): Зо святими упокой, Христе,* душі рабів твоїх,* де 
немає болізні,* ні печалі, ні зітхання,* але життя безконечне.

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Богородичний (глас 8): Тебе і стіну, і пристанище маємо,* і 
молитвеницю благосприятливу до Бога,* якого ти родила єси, 
Богородице безневісна,* вірних спасіння.

Прокімен (глас 6): Душі їх у блаженстві* перебуватимуть (Пс 24,13).

Стих: До тебе, Господи, підніс я душу мою (Пс 24,1).

Апостол: (1Кр 10,23-28): Браття, усе дозволене, але не все корисне; 
усе дозволене, але не все будує. Ніхто хай не шукає для себе користи, 
лише – для другого. Їжте все, що на торговиці продається, нічого не 
розпитуючися заради сумління; Господня бо земля та її повнота. Як 
хтось із невіруючих вас запросить і ви згодилися піти, їжте все, що 
покладуть перед вами, нічого не розпитуючися заради сумління. Але 
як хтось вам скаже: «Це було жертвоване ідолам!» – не їжте з-за того, 
хто попередив вас і сумління.

 
 
 

Saturday before Meatfare Sunday (All Souls Saturday); 
February 11.

Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 607

Troparion (Tone 8): With profound wisdom and love for mankind, You 
arrange all things* and bestow beneficial things upon all, O only Creator 
and Lord.* Grant rest to the souls of your servants,* for they have placed 
their hope in You,* our God, Who made and shaped us.

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 

Kontakion (Tone 8): To the souls of Your servants, O Christ,* grant rest 
among the saints* where there is no pain,* no sorrow, no mourning,* but 
only life without end.

Now and for ever and ever. Amen.

Theotokion (Tone 8): In you we have a rampart and a haven,* and an 
intercessor most acceptable to God,* whom you bore, O virgin Mother 
of God,* salvation of the faithful.

Prokimenon (Tone  6): Their souls shall dwell* amidst good things  
(Ps 24:13).

verse: To You, O Lord, I have lifted up my soul (Ps 24:1).
 

Epistle (1 Co 10:23-28): Brethren, ‘All things are lawful’, but not all things 
are beneficial. ‘All things are lawful’, but not all things build up. Do not 
seek your own advantage, but that of others. Eat whatever is sold in the 
meat market without raising any question on the ground of conscience, 
for ‘the earth and its fullness are the Lord’s.’ If an unbeliever invites 
you to a meal and you are disposed to go, eat whatever is set before 
you without raising any question on the ground of conscience. But if 
someone says to you, ‘This has been offered in sacrifice’, then do not eat 
it, out of consideration for the one who informed you, and for the sake 
of conscience
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Апостол: (1 Сл 4,13-17) (Померлих): Браття, Не хочу ж я, щоб не 
відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не 
мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних 
через Ісуса приведе Бог із Ним. Бо це ми вам кажемо словом 
Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, 
ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом, при голосі 
Архангола та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть 
умерлі в Христі, потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені 
разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди 
будемо з Господом.

 
 
Алилуя (глас 6):  
Стих: Блаженні, яких вибрав і прийняв ти, Господи (Пс 64,5). 
Стих: І пам’ять їх з роду в рід.
 
 
Євангеліє: (Лк 21,8-9. 25-27. 33-36): Сказав Господь: “Глядіть, щоб вас 
не звели: багато бо прийде в моє ім’я і буде казати: Це я, – і: Час 
наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та 
розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але 
кінець не зараз. І будуть знаки на сонці, місяці й на зорях, а на землі 
переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. 
Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо 
захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина Чоловічого, що йтиме 
у хмарі з силою і славою великою. Небо й земля проминуть, слова ж 
мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не 
обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб 
той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо він прийде на всіх, 
які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, отже, і кожного часу 
моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і 
стати перед Чоловічим Сином.”

 
 
 

Epistle (1 Thes 4:13-17) (All Soul Saturday): Brethren, we do not want you 
to be uninformed, brothers and sisters, about those who have died, so 
that you may not grieve as others do who have no hope. For since we 
believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will 
bring with him those who have died. For this we declare to you by the 
word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of 
the Lord, will by no means precede those who have died. For the Lord 
himself, with a cry of command, with the archangel’s call and with the 
sound of God’s trumpet, will descend from heaven, and the dead in 
Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught 
up in the clouds together with them to meet the Lord in the air; and so 
we will be with the Lord for ever.

Alleluia (Tone 6):  
verse: Blessed are they whom You have chosen and taken to yourself  
(Ps 64:5). 
verse: And let their memory be from generation to generation.

Gospel (Lk 21:8-9, 25-27, 33-36): The Lord said: ‘Beware that you are 
not led astray; for many will come in my name and say, “I am he!” and, 
“The time is near!” Do not go after them. ‘When you hear of wars and 
insurrections, do not be terrified; for these things must take place first, 
but the end will not follow immediately.’ ‘There will be signs in the 
sun, the moon, and the stars, and on the earth distress among nations 
confused by the roaring of the sea and the waves. People will faint from 
fear and foreboding of what is coming upon the world, for the powers of 
the heavens will be shaken. Then they will see “the Son of Man coming 
in a cloud” with power and great glory. Heaven and earth will pass away, 
but my words will not pass away.  ‘Be on guard so that your hearts are 
not weighed down with dissipation and drunkenness and the worries of 
this life, and that day does not catch you unexpectedly, like a trap. For it 
will come upon all who live on the face of the whole earth. Be alert at all 
times, praying that you may have the strength to escape all these things 
that will take place, and to stand before the Son of Man.’
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Євангеліє: (Ів 5,24-30) (Померлих): Сказав Господь юдеям, які до нього 
прийшли: Істинно, iстинно кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує 
в Того, Хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, 
але перейшов він від смерти в життя. Поправді, поправді кажу вам: 
Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують 
померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя Сам у 
Собі, так і Синові дав життя мати в Самому Собі. І Він дав Йому 
силу чинити і суд, бо Він Людський Син. Не дивуйтесь цьому, бо 
надходить година, коли всі, хто в гробах, Його голос почують, і 
повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а котрі зло 
чинили, на воскресення Суду. Я нічого не можу робити Сам від Себе. 
Як Я чую, суджу, і Мій суд справедливий, не шукаю бо волі Своєї, але 
волі Отця, що послав Мене.

 
Причасний: Блаженні, яких вибрав і прийняв ти, Господи,* і пам’ять 
їх з роду в рід (Пс 64,5). Алилуя (х3).

Gospel (Jn 5:24-30): The Lord said to the Jews who had come to him: Truly, 
truly, I say to you, anyone who hears my word and believes him who 
sent me has eternal life, and does not come under judgement, but has 
passed from death to life. ‘Very truly, I tell you, the hour is coming, and 
is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and 
those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so he 
has granted the Son also to have life in himself; and he has given him 
authority to execute judgement, because he is the Son of Man. Do not be 
astonished at this; for the hour is coming when all who are in their graves 
will hear his voice and will come out—those who have done good, to the 
resurrection of life, and those who have done evil, to the resurrection of 
condemnation. ‘I can do nothing on my own. As I hear, I judge; and my 
judgement is just, because I seek to do not my own will but the will of 
him who sent me.

Communion Verse: Blessed are they whom You have chosen and taken to 
yourself, O Lord;* and let their memory be from generation to generation 
(Ps 64:5). Alleluia! (3x).
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