Неділя після Воздвиження чесного Хреста
Антифон 1
Стих 1: Боже, Боже мій, зваж на мене, чому ти оставив мене? Далеко від спасення
мого слова гріхопадінь моїх (Пс 21,2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Стих 2: Боже мій, закличу вдень і не вислухаєш, і вночі, і не в безумство мені (Пс
21,3).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Стих 3: А ти у святому живеш, хвало ізраїлева (Пс 21,4).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Якщо cпіваємо 2ий aнтифон: Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. Як ні то співаємо:
Єдинородний Сину
Антифон 2
Стих 1: Чому, Боже, відкинув Ти до кінця, розгнівалася ярість Твоя на вівці пасовиська
Твого? (Пс 73,1)
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розп'явся, співємо Тобі: Алилуя.
Стих 2: Пом'яни соньм Твій, що його придбав Ти іздавна, ізбавив Ти жезлом насліддя
Твого (Пс 73,2).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розп'явся, співємо Тобі: Алилуя.
Стих 3: Гора Сіон ота, в якій Ти вселився (Пс 73,2).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розп'явся, співємо Тобі: Алилуя.
Слава і нині: Єдинородний Сину:

Антифон 3: Приспів празника (15-20 вересня)
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розп'явся, співаємо Тобі: Алилуя.

	
  

1	
  

Тропар (глас 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,* і триденне погребення прийняв
Ти,* щоб нас звільнити від страждань.* Життя і воскресіння наше,*Господи, слава Тобі.

Тропар (глас 1): Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги
благовірному народові на супротивників даруй і хрестом Твоїм охорони люд Твій.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 8): Коли Ти воскрес із гробу,* то й померлих підняв,* і Адама воскресив;*
радіє Єва воскресінням Твоїм* і кінці світу прославляють* Твоє з мертвих
воскресіння,* Багатомилостивий.

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 4): Вознісся Ти на хрест волею Своєю. Новому людові Твоєму, що
Твоє ім'я носить, даруй щедроти Твої, Христе Боже. Возвесели силою Твоєю
благовірний народ, перемоги на супротивніків дай йому, що за посібник має Твоє
оружжя миру, непоборну перемогу.
Прокімен (глас 7): Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг
Його, бо святе воно (Пс 98,5).
Стих: Господь возцарився, нехай гніваються люди (Пс 98,1).
Апостол: (Гл 2,16-20): Браття, довідавшися, що людина оправдується не ділами
закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися
нам вірою в Христа, а не ділами закону; бо ніхто не оправдається ділами закону.
Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, – то
невже Христос – служитель гріха? Жадним робом! Бо коли я знову відбудовую те,
що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для
закону вмер, щоб для Бога жити: я –розп'ятий з Христом. Живу вже не я, а живе
Христос у мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який
полюбив мене й видав себе за мене.
Алилуя (глас 1): Алилуя, Алилуя, Алилуя!
Стих: Пом'яни соньм Твій, що його придбав Ти іздавна (Пс 73,2).
Стих: Бог же – цар наш перше віку, вчинив спасіння посеред землі (Пс 73,12).
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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."
Замість Достойно: Величай, душе моя, Господа, пречесний хрест Господень.
Ірмос (глас 8): Таїнственний рай Ти, Богородице, що невоздільно виростила
Христа. Він на землі насадив хресне життєносне древо. Йому, що Його нині
возносять, поклоняючись, Тебе величаємо.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах (Пс 148,1).
Другий Причасний: Знаманувалося на нас світло лиця Твого, Господи (Пс 4,7).
Алилуя (х3).
Після Літургії співаємо: Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє
восекресіння Твоє славимо (x3).
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