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Трімитійського.
Тропарі і Кондаки Тропар (глас 4): Світлу про воскресіння
розповідь від ангела почувши* і від прадідного засуду
звільнившись,* Господні учениці, радіючи, казали апостолам:*
Здолано смерть, воскрес Христос Бог,* що дає світові велику
милість.
Тропар (глас 2): Вірою праотців оправдав ти,* з нарбдів через них
ти Церкву наперед заручив.* Хваляться у славі святі,* бо з сімени
їх є плід благословенний* – та, що без сімени родила тебе.* Їх
молитвами, Христе Боже, помилуй нас.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 6): Рукописаному образові не поклонившися,* але
неописанним єством захистившися, триблаженні,* в подвизі
вогню ви прославилися* і, посеред нестерпного полум’я стоячи,
Бога ви призвали:* Поспішись, о, Щедрий,* і скоро прийди як
милостивий нам на поміч,* бо ти можеш, якщо воля твоя.
Прокімен (глас 4): Благословен єси, Господи, Боже отців
наших,* і хвальне, і прославлене ім’я твоє на віки (Дан 3,26).
Стих: Бо праведний єси в усьому, що сотворив ти нам (Дан 3,27).
Апостол: (Кл 3,4-11):
Браття і Сестри, коли ж Христос, ваше життя, з’явиться, тоді й
ви з ним з’явитесь у славі. Умертвлюйте, отже, ваші земні члени:
розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість

– що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на
неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили
в тому. Тепер же відкиньте й ви все те геть від себе: гнів, лютість,
злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст! Не говоріть
неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її
ділами й одягнулися в нову, що відновлюється до досконалого
спізнання, відповідно до образу свого Творця. Тим то немає
грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита,
ні невольника, ні вільного, а все й у всьому – Христос.
Алилуя (глас 4): Стих: Мойсей і Арон між єреями Його і Самуїл
між тими, що призивають ім’я Його (Пс. 98,6). Стих: Призивали
Господа і Він вислухав їх (Пс.98,6).
Євангеліє: (Лк 14,16-24):
Сказав Господь притчу оцю: “Один чоловік справив вечерю
велику й запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого
сказати запрошеним: Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково
почали відмовлятися. Перший йому сказав: Поле купив я, мушу
піти на нього подивитись; вибач мені, прошу тебе. Другий сказав:
П’ять пар волів купив я і йду їх спробувати; прошу тебе, вибач
мені. А інший мовив: Я одружився і тому не можу прийти.
Повернувся слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді
господар та й каже до слуги свого: Іди щоскоріш на майдани й
вулиці міста й приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих.
Пане, – озвавсь слуга, – сталось, як ти велів, і місця є ще. Сказав
пан до слуги: Піди на шляхи та огорожі й наполягай увійти, щоб
дім мій наповнився. Кажу бо вам: Ніхто з отих запрошених не
покуштує моєї вечері.”
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах
(Пс 148,1). * Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить
похвала (Пс 32,1).* Алилуя (х3).

