11.21.2021 - 26-та Неділя по Зісланні Св. Духа.
Введення У Храм Пресвятої Владичиці Нашої
Богородиці І Приснодіви Марії.
Тропарі і Кондаки
Тропар (глас 1): Хоч запечатали камінь юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло Твоє,* воскрес
Ти, Спасе, на третій день,* даруючи життя світові.* Тому сили небесні взивали до Тебе,
Життєдавче:* Слава воскресінню Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава
провидінню Твоєму,* єдиний Чоловіколюбче!
Тропар (глас 4): Днесь благовоління Божого предзображення* і спасення людей
проповідання,* у Божому храмі Діва ясно з’являється* і Христа всім предзвіщає.* Їй і ми
голосно закличмо:* Радуйся, промислу Створителя сповнення.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 1): Воскрес Ти у славі як Бог із гробу* і світ із Собою воскресив;* людське
єство Тебе, як Бога, оспівує* і смерть щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, з узів
визволившись, радіє, взиваючи:* Ти, Христе, Той, Хто всім подає воскресіння.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 4): Пречистий храм Спасів,* дорогоцінна світлиця і Діва,* священна
скарбниця Божої слави* днесь уводиться в дім Господній,* благодать з собою вводячи,* що
в Дусі божественнім,* яку оспівують ангели Божі:* Вона є оселя небесна.
Прокімен (глас 1):
Милість Твоя, Господи, хай буде над нами,* бо ми надіялись на Тебе. (Пс 32,22)
Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі, правим належить похвала. (Пс 32,1)
Прокімен (глас 3):
Величає душа моя Господа* і возрадувався дух мій у Бозі, Спасі моїм. (Лк 1,46-47)
Апостол: (Еф 5, 9-19):
Браття і Сестри, поводьтеся, як діти світла. Плід світла є у всьому, що добре, що
справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що подобається Господеві. Не беріть
участи в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай роблять,
соромно й казати. Все, що ганиться, стає явним у світлі, а все, що виявляється, стає світлом.
Тому говорить: Прокинься, сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож
уважайте пильно, як маєте поводитися: не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо
дні лихі. Тому не будьте необачні, але збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином,
бо в нім є блуд, а сповнюйтеся Духом. Проказуйте між собою вголос псалми й гимни та
духовні пісні, співайте і прославляйте в серцях ваших Господа.

(Євр 9,1-7):
Браття і Сестри, 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 1):
Стих: Бог, що дає відплату мені, і покорив народи мені. (Пс 18,48)
Стих: Ти, що звеличуєш спасіння царя, і даєш милість помазаннику Своєму Давидові і
родові його повіки (Пс 18,51).
Стих: Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє (Пс 44,11).
Стих: Лицю твоєму помоляться багаті народи (Пс 44,13).
Євангеліє: (Лк 12,16-21):
Сказав Господь притчу оцю: Одному багатому чоловікові добре зародила нива. І мислив
він собі, кажучи: Що мені робити? Не маю де зібрати урожай мій. І сказав: Ось що я
зроблю: розберу мої стодоли і більші збудую, і зберу туди все збіжжя моє і добра мої. І
скажу душі моїй: Душе, маєш багато дібр, зложених на багато літ. Спочивай, їж, пий і
веселися. Сказав же йому Бог: Безумний, в цю ніч зажадають від тебе душу твою, а те, що
ти наготовив, кому буде? Отак воно з тим, хто для себе збирає, а не в Бога багатіє.
(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.”
Замість Достойно співаємо віддання: Ангели, бачачи вхід Пречистої, здивувалися, як
Діва ввійшла у святая святих. Ірмос (глас 4): Як одушевленного божого кивоту нехай ніяк
не дотикається рука оскверненних. А уста вірних, голос ангела виспівуючи, Богородиці,
невмовкаючи, з радістю нехай кличуть: Справді вище всіх ти єси, Діво чиста.
Причасний:
Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс 148,1). * Чашу спасіння прийму і
ім’я Господнє призову (Пс 115,13). * Алилуя (х3).

