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 18 жовтня: Святого апостола і євангелиста Луки 

Тропар (глас 5): Апостольських діянь оповісника* і євангелія Христового світлого 
списателя,* Луку преславного, неописанного в Христовій Церкві,* піснями 
священними святого апостола похвалім як лікаря,* що зціляє людські немочі,* 
природні недуги і душевні язі,* і того, що молиться неперестанно за душі наші. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
 
Кондак (глас 2): Правдивого благочестя проповідника* і несказанних таїн 
провісника,* звізду церковну, Луку божественного, звеличаймо,* бо Слово вибрало 
його з мудрим Павлом, учителем народів,* – єдин, що знає тайни серця. 
 
Прокімен (глас 8): По всій землі залунав їх голос,* на край світу - їхні слова (Пс 18,5). 

 
Стих: Небеса оповідають славу Божу, і діло рук Його проголошує твердь 
небесна  (Пс 18,2). 

Апостол: (Кл 4,5-9.14-15): Браття, Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи 
час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви 
маєте кожному відповідати. Що зо мною, то все вам розповість Тихик, улюблений 
брат і вірний служитель і співробітник у Господі. Я саме на те його вислав до вас, щоб 
довідались ви про нас, і щоб ваші серця він потішив, із Онисимом, вірним та 
улюбленим братом, який з-поміж вас. Вони все вам розповідять, що діється тут. Вітає 
вас Лука, улюблений лікар, та Димас. Привітайте братів, що в Лаодикії, і Німфана, і 
Церкву домашню його. 

Алилуя (глас 1): Алилуя, aлилуя, aлилуя! 
Стих: Небеса прославляють чуда Твої, Господи, й істину Твою в церкві святих (Пс 
88,6). 
Стих: Бог прославлюваний на раді святих (Пс 88,8). 

Євангеліє: (Лк 10,16-21): Сказав Господь своїм учням: Хто слухає вас Мене слухає, хто 
ж погорджує вами погорджує Мною, хто ж погорджує Мною погорджує Тим, Хто 
послав Мене. А ті Сімдесят повернулися з радістю, кажучи: Господи, навіть демони 
коряться нам у Ім'я Твоє! Він же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба 
спадав, немов блискавка. Ось Я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів, і на 
всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, 
але тіштесь, що ваші ймення записані в небі! Того часу Ісус звеселився був Духом 
Святим і промовив: Прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв Ти оце 
від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо Тобі так було до 
вподоби! 

Причасний: По всій землі залунав їх голос,* на край світу - їхні слова  (Пс 18,5). 
Алилуя (х3). 


