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 01 жовнтя; Покров Пресвятої Богородиці 
І святого апостола Ананії, одного з семидесятьох. І преподобного отця нашого 
Романа Сладкопівця. I блаженний Никата Будка, перший єпископ для українців 
Канади, ісповідник віри. Переставився до вічного життя у 1949 році, в Караганді. 

 

Тропар (глас 4): Днесь, благовірні люди, світло празнуємо,* отінювані твоїм, 
Богомати, пришестям,* і, спозираючи на твій пречистий образ, покірно мовимо:* 
Покрий нас чесним твоїм покровом* і ізбав нас від усякого зла,* молячи Сина 
твого, Христа Бога нашого, спасти душі наші. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь. 
 
Кондак (глас 3): Діва днесь предстоїть у церкві* і з ликами святих невидимо за нас 
молиться Богу.* Ангели з архиєреями поклоняються,* апостоли з пророками 
ликують,* бо ради нас молить Богородиця превічного Бога. 

Прокімен (глас 3): Величає душа моя Господа* і возрадувався дух мій у Бозі, Спасі 
моїм (Лк 1,46-47). 

Стих: Бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажать мене всі 
роди (Лк 1,48). 

Апостол: (Євр 9,1-7): Браття, перший завіт мав також свої установи щодо служби 
і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби 
появлення: він зветься «Святе». За другою ж завісою був намет, званий «Святе 
Святих», із золотим жертовником для палення пахучого кадила та кивотом завіту, 
цілковито покритий золотом; в ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло 
Арона й таблиці завіту. А зверху над ним херувими слави, що крильми отінювали 
віко. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього 
цього в перший намет увіходять завжди священики, виконуючи служби, в другий – 
раз на рік – лиш архиєрей, і то не без крови, що її він приносить за свої і людські 
провини. 

Алилуя (глас 8):  
Стих: Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє (Пс 44,11). 
Стих: Лицю твоєму помоляться багаті народи (Пс 44,13). 

Євангеліє: (Лк 10,38-42. 11,27-28): В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка, 
Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра що звалася Марія; ця, сівши 
в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою. 
Наблизившись, каже: “Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму 
служити? Скажи їй, щоб мені допомогла.” Озвався Господь до неї і промовив: 
“Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія 
вибрала кращу частку, що не відніметься від неї.” Коли він говорив це, жінка якась, 
піднісши голос з-між народу, мовила до нього: “Щасливе лоно, що тебе носило, і 
груди, що тебе кормили.” А він озвався: “Справді ж блаженні ті, що слухають Боже 
слово і його зберігають.” 
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Причасний: Чашу спасіння прийму* і ім’я Господнє призову (Пс 115,13).  
Алилуя (х3). 


