
3-а Неділя Посту.  Неділя Хрестопоклонна. Святих 
мучеників Євтропія і дружини його, Клеоніка й Василиска  

 - 03 березня. 

Згідно Типікону в цей день служиться літургія св. Василія Великого.
 

Тропар (глас 7): 3нищив Ти хрестом Твоїм смерть,* відчинив 
розбійникові рай,* мироносицям плач на радість перемінив* і 
апостолам звелів проповідувати,* що воскрес Ти, Христе Боже,* 
даючи світові велику милість.

Тропар (глас 1): Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови 
спадкоємство Твоє!* Дай перемогу благовірному народові над 
супротивниками* і хрестом Твоїм охорони люд Твій.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь.

Кондак (глас 7): Вже полум’яне оружжя не охороняє врат єдемських,* 
на нього бо прийшло преславне погашення – Древо хресне;* смерти 
жало і адову перемогу прогнано,* і став ти, Спасе мій, перед тими, що 
в аді,* кличучи: Увійдіть знову в рай.

Замість Трисвятого: Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє 
воскресіння Твоє славимо.

Прокімен (глас 6): Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови 
спадкоємство Твоє (Пс 27,9).

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не відвертайсь 
мовчки від мене (Пс 27,1).
 

Third Sunday of the Great Fast: Veneration of the Holy Cross 
of our Lord Jesus Christ; The Holy Martyrs Eutropius and 

His Companions Cleonicus and Basiliscus (286-305); Piame  
venerable woman (327); Alexandra  virgin and recluse (376); 

March 03.
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 353 (Tone 7) &  

Pg. 625; Divine Liturgy of St. Basil the Great: Pg. 267

Liturgical Instruction: For the Sundays of Great Lent the Typicon prescribes the  
   Divine Liturgy of St. Basil the Great.

Troparion (Tone 7): By Your cross You destroyed death,* You opened 
Paradise to the thief,* You changed the lamentation of the myrrhbearers 
to joy,* and charged the apostles to proclaim* that You are risen, O Christ 
our God,* offering great mercy to the world.

Troparion (Tone 1): Save your people, O Lord, and bless Your inheritance.* 
Grant victory to Your faithful people against enemies,* and protect Your 
community by Your cross.

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and for 
ever and ever. Amen.

Kontakion (Tone 7): No longer does the flaming sword guard the gate 
of Eden;* the tree of the Cross has quenched its flames gloriously.* The 
sting of death and the victory of Hades are banished,* and You, O my 
Saviour, came and called to those in Hades: “Return again to Paradise!”

Instead of “Holy God,”: To Your Cross, O Master, we bow in veneration, 
and we glorify Your holy Resurrection.

Prokimenon (Tone  6): Save Your people, O Lord,* and bless Your 
inheritance (Ps 27:9).

verse: Unto You I will cry, O Lord my God, lest You turn from 
me in silence (Ps 27:1).
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Апостол: (Євр 4,14-5,6): Браття, мавши великого архиєрея, що вже 
пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо віровизнання. 
Бо ми не маємо такого архиєрея, який не міг би співчувати нашим 
недугам: він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступім, 
отже, з довір’ям до престолу благодаті, щоб отримати милость і 
знайти благодать на своєчасну поміч. Кожен бо архиєрей, узятий 
з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб 
приносив дари та жертви за гріхи; що може співчувати нетямущим 
та введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений, і тому повинен 
так за людей, як і за себе самого приносити жертви за гріхи. Чести 
ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як 
Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архиєреєм, вона 
бо від того, який до нього мовив: «Син мій єси, я сьогодні породив 
тебе.» Як і на іншому місці каже: «Ти – священик навіки за чином 
Мелхиседека.»

Алилуя (глас 1): Алилуя, aлилуя, aлилуя! 
Стих: Пом’яни соньм твій, що його придбав ти іздавна (Пс 73,2). 
Стих: Бог же – цар наш перше віку. вчинив спасення посеред землі 
(Пс 73,12).

Євангеліє: (Мр 8,34-9,1): Сказав Господь: “Коли хтось хоче йти за мною, 
хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за 
мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить; а хто погубить 
свою душу мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині 
здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо людина може 
дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене й моїх 
слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і 
Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами.” 
І сказав їм: “Істинно кажу вам: Є деякі з отут присутніх, що не 
зазнають смерти, аж поки не вздріють Царства Божого, що прийде 
у могутності.”

 

Epistle (Hebrews 4:14-5:6): Brethren, since, we have a great high priest 
who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold 
fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to 
sympathize with our weaknesses, but we have one who in every respect 
has been tested as we are, yet without sin. Let us therefore approach the 
throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find 
grace to help in time of need. Every high priest chosen from among 
mortals is put in charge of things pertaining to God on their behalf, 
to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal gently with the 
ignorant and wayward, since he himself is subject to weakness; and 
because of this he must offer sacrifice for his own sins as well as for those 
of the people. And one does not presume to take this honour, but takes 
it only when called by God, just as Aaron was. So also Christ did not 
glorify himself in becoming a high priest, but was appointed by the one 
who said to him, ‘You are my Son, today I have begotten you’;  as he says 
also in another place, ‘You are a priest for ever, according to the order of 
Melchizedek.’

Alleluia (Tone 1): Alleluia, alleluia, alleluia! 
verse: Remember Your congregation which You acquired from the 
beginning (Ps 73:2). 
verse: But God is our king before the ages; He has wrought salvation in 
the midst of the earth (Ps 73:12).

Gospel: (Mark 8:34-9:1): The Lord said, ‘If any want to become my 
followers, let them deny themselves and take up their cross and follow 
me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose 
their life for my sake, and for the sake of the gospel, will save it. For what 
will it profit them to gain the whole world and forfeit their life? Indeed, 
what can they give in return for their life? Those who are ashamed of 
me and of my words in this adulterous and sinful generation, of them 
the Son of Man will also be ashamed when he comes in the glory of his 
Father with the holy angels.’ And he said to them, ‘Truly I tell you, there 
are some standing here who will not taste death until they see that the 
kingdom of God has come with power.’
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Замість Достойно: Тобою радується, Благодатная, всяка твар, 
ангельський собор і чоловічеський рід, освященний храме і раю 
словесний, дівственна похвало, що із неї Бог воплотився і младенцем 
став – перед віками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом 
сотворив і утробу твою просторішою небес учинив. Тобою радується, 
Благодатная, всяка твар, слава тобі.

Причасний: Знаменувалося на нас світло* лиця Твого, Господи (Пс 4,7).  
Алилуя (х3).

Instead of “It is truly...”: In you, O Full of Grace, all creation rejoices: the 
angelic ranks and all the human race. Sanctified temple and spiritual 
paradise, virgins’ pride and boast, from whom God is made flesh and 
became a little Child; and He who is our God before the ages, He made 
your womb a throne, and He made it wider than all the heavens. In you, 
O Full of Grace, all creation rejoices. Glory be to you.

Communion Verse: Let the light of Your countenance, O Lord,* shine upon us  
(Ps 4:7). Alleluia! (3x).
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