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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. 
 
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. 
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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.” 

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). 


