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З огляду на останні події, пов’язані з розповсюдженням вірусу COVID-19, та 
продовження обмежень на час карантину, було укладено молитовний чин для 
домашнього молитовного правила у день Святої і Великої П’ятниці та у день 
Світлого Воскресіння Христового – Пасхи. Ці молитовні чини укладені для 
домашньої молитви та базуються на молитві часів. Церква заохочує вірних 
молитися разом: «Бо де двоє або троє зберуться в Моє Ім’я, там Я серед них» 
(Мт.18, 20). Тексти можна читати або співати. Якщо вірні молятся разом, 
хтось з них веде молитву. Молитися можна перед іконою або хрестом.   

 

 

СПІЛЬНОТНА МОЛИТВА СВЯТОЇ І ВЕЛИКОЇ П’ЯТНИЦІ 

 

Всі: В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. (З р.) 

Ведучий/ведуча: Господи Ісусе Христе, Боже наш, молитвами пречистої твоєї 
матері і всіх святих, помилуй нас. 

Інші: Амінь. 

Слава тобі Боже наш, слава тобі. 

Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, 
скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої 
скверни, і спаси, благий душі наші. 

Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. (З р.) 

Слава Отцю, і Сину, і Святому, Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь. 

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, посіти і зціли немочі наші імени твого ради. 

Господи, помилуй (З р.) 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я твоє, нехай прийде царство 
твоє, нехай буде воля твоя, як на небі так і на землі. Хліб наш насущний дай 
нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; 
і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Господи, помилуй (12 р.) 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. 

Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. 

Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа Царя і Бога 
нашого. 

Псалом 21 

Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?* Стоїш далеко від спасіння мого, 
від слів мого зойку. 

Боже мій, кличу я вдень, – не відповідаєш,* а й уночі я теж не вгаваю. 

Та ж ти – святий,* возсідаєш на хвалах Ізраїлевих! 

На тебе покладалися батьки наші:* звірялись, і ти врятував їх. 

Взивали тебе й спасались,* на тебе покладались і ганьби не зазнавали. 

А я – черв’як, не людина;* сміховище людей, презирство народу. 

Всі, що на мене дивляться, глузують з мене,* кривлять губи, кивають головою: 

«Поклавсь на Господа, нехай його рятує;* нехай його спасає, коли він його 
любить»! 

Ти мене вивів з материнського лона,* ти дав мені безпеку при грудях матері 
моєї. 

На тебе я був зданий від утроби,* від материнського лона ти – Бог мій. 

Не віддаляйсь від мене,* бо нещастя близько, бо допомогти нікому. 

Биків багато мене оточило,* башанські сильні навколо мене стали. 

Роззявили на мене свою пащу,* неначе лев, що роздирає і рикає. 

Я став, немов вода розлита,* всі кості мої повиходили з суставів. 

Неначе віск, розбилось моє серце,* розтануло в мене в нутрі. 

Мов черепок, висохла моя сила,* язик мій прилип до горлянки, кладеш мене в 
порох смерти. 

Бо пси мене обсіли,* і лиходіїв зграя оточила. 

Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити.* Дивляться на мене і 
з радістю позирають. 

Одежу мою ділять між собою,* і на хітон мій жеребок кидають. 

Але ти, Господи, не віддаляйсь;* о моя сило, притьмом прийди мені на 
допомогу. 

Вирятуй від меча мою душу* – із собачих лап мою єдину. 
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Спаси мене із левиної пащі* – від ворогів буйволових мою убогу. 

Я сповіщу моїм братам про твоє ім’я,* хвалитиму тебе серед громади: 

«О ви, що боїтеся Господа, його хваліте;* нащадки Якова, його шануйте, і 
бійтеся його, потомки Ізраїля! 

Бо він не гидував, не гордував бідою бідака,* і не ховав обличчя свого від 
нього;* і коли той взивав до нього, – слухав». 

Від тебе йде моя хвала в великім зборі,* обітниці мої виконаю перед тими, що 
його бояться. 

Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі,* хай хвалять Господа ті, що його 
шукають. Нехай серце ваше живе повіки! 

Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа.* І впадуть ниць перед тобою 
усі сім’ї народів; 

Господнє бо є царство,* він над народами панує. 

Йому одному поклоняться всі ті,* що в землі спочивають; 

Перед ним упадуть ниць усі ті, що сходять у могилу.* І душа моя для нього 
житиме; 

Моє потомство буде йому служити,* і розповість про Господа прийдешньому 
родові; 

Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись:* «Таке 
вчинив Господь!» 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Алилуя, алилуя, алилуя: Слава тобі, Боже! (3 р.) 

Тропар (г. 1)  

Коли ти, Христе, був розп’ятий,* тоді припинилось насильство і була потоптана 
ворожа сила;* бо не ангел, ані людина, але сам ти, Господи,* спас нас – слава 
тобі! 

Стихирa (г. 6)  

Сьогодні на хресті розп’ято того,* хто землю на водах повісив.* На Царя 
ангелів вінець з тернини покладено;* в багряницю, для наруги, одягнено того,* 
хто небо хмарами вкриває;* удари приймає той, хто Адама в Йордані очистив;* 
цвяхами прибито Жениха Церкви;* списом пробито Сина Діви.* Поклоняємось 
стражданням твоїм, Христе!* Поклоняємось стражданням твоїм, Христе!* 
Поклоняємось стражданням твоїм, Христе!* Появи і нам преславне твоє 
воскресіння. 
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Прокімен (г. 4) 

Господи, Боже наш,* яке чудне твоє ім’я по всій землі. 

Стих: Бо ти возніс славу свою вище неба. 

Господи, Боже наш,* яке чудне твоє ім’я по всій землі. 

 
Паремія 

Чтець: З книги пророка Ісаї читання. 

Так говорить Господь: ось пощастить Слузі моєму; він вознесеться, піде вгору, 
стане вельми великим. І як жахалися численні, глядівши на нього, – вигляд його 
не мав нічого людського в собі, – так здивує він багато народів, царі затулять 
рота свого; бо таке побачать, що їм не оповідалось, довідаються про таке, чого 
не чули. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об’явилось? 
Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому 
ні виду, ні краси, – ми бачили його, – ні вигляду принадного не було в ньому. 
Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги: немов 
людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його нізащо мали. 
Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж, ми гадали, що 
його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи 
наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і 
його ранами ми вилікувані, усі, як вівці, ми блукали; кожен ходив своєю 
дорогою; провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він 
упокорявся і не розтуляв своїх уст; немов ягня, що на заріз ведуть його, немов 
німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно, скорим судом 
його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і 
що за гріхи народу свого його побито аж до смерти? Гріб йому призначили 
разом з безбожниками і між злочинцями його могила, хоч він і не вчинив 
насильства, і не було обману на устах у нього. Та Господь схотів придавити 
його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то побачить 
потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після 
трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій 
виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, 
премногих; він з сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і 
був зачислений до лиходіїв, коли взяв на себе гріхи багатьох і за грішників 
заступався. (Іс. 52, 13-15; 53, 1-12) 

Апостол 

Чтець: До Римлян послання святого апостола Павла читання. 
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Браття! Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору, помер за 
безбожних. Воно навряд чи хто за праведника вмирає; бо за доброго, може, 
хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що 
Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Отож, тим більш тепер, 
оправдані його кров’ю ми спасаємося ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, 
ми примирилися з Богом смертю його Сина, то тим більше тепер, 
примирившися, спасаємося його життям. (Рим. 5,6-10) 

Євангеліє 

Ведучий/ведуча: Від Матея святого Євангелія читання. 

Інші: Слава страстям твоїм, Господи. 

Ведучий/ведуча: В той час вояки повели Ісуса в середину двору, тобто у 
Преторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши 
вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати: «Радуйся, царю 
юдейський!» І били його тростиною по голові, плювали на нього й, падаючи на 
коліна, поклонялись йому. 

Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю й одягнули його в його 
одежу. Опісля ж повели його на розп’яття. Одного ж перехожого, Симона 
Киринея, батька Олександра та Руфа, що повертався з поля, присилували нести 
його хрест. 

І привели його на місце Голготу, що значить Череп-місце, та й дали йому пити 
вина, змішаного з міррою, та він не прийняв. Тоді розіп’яли його й поділили 
його одежу, кинувши на неї жереб, хто що візьме. Була ж: третя година, коли 
вони розіп’яли його. А був і напис, за що його засуджено, написаний: «Цар 
Юдейський.» 

І розіп’яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від 
нього. Тоді збулось Писання, що каже: «І з беззаконними полічено його.» І 
прохожі хулили його й, киваючи своїми головами, промовляли: «Гей, ти, що 
храм руйнуєш і в три дні знов його будуєш – спаси себе з хреста!» А й 
первосвященики глузували між собою й разом з книжниками приказували: 
«Інших спасав, а себе – не може спасти! Христос, цар Ізраїля – хай зійде тепер 
із хреста, щоб ми побачили й увірували.» Та й ті, що були з ним розп’яті, 
зневажали його. 

А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев’ятої 
години. О дев’ятій же годині Ісус скрикнув голосом сильним: «Елої, Елої, лама 
савахтані?» – що означає у перекладі: «Боже мій, Боже мій! Чому єси покинув 
мене?» Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали: «Он, Іллю кличе!» 
Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому 
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пити, кажучи: «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його!» А Ісус, голосом 
сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху 
аж донизу. Бачивши ж сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, 
сказав: «Чоловік цей справді був Син Божий.» Були й жінки, що дивилися 
здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова Молодшого та 
Йосифа, і Саломія, що слідом за ним ходили і йому услугували, як був він у 
Галилеї, та й багато інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. (Мр. 15, 16-41) 

Інші: Слава довготерпінню твоєму, Господи. 

Прохання 

Можемо поминати тут живих та померлих та додати різні прохання: 

Господи, Боже наш, спаси і помилуй рабів твоїх ... 

Господи, Боже наш, пом‘яни душі спочилих рабів твоїх ... 

Інші: Господи, помилуй. (3 р.) 

Милосердний Спасителю, захисти здоров’я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ 
і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та 
страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, 
хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. 
Визволи людей в нашому місті (селі), в нашій країні і по всьому світу від пошесті 
згубної, від хвороб і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров’я як Твої 
дари. Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в Твій 
захист, надією на Твою підтримку і любов’ю до Тебе і наших ближніх. Твоє бо є 
щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. [молитва затвердженя 
Синодом ПЦУ] 

Ти, що повсякчас і кожної години на небі й на землі приймаєш поклін і славу, 
Боже добрий, довготерпеливий і многомилостивий, що праведних любиш, і 
грішних милуєш, і всіх кличеш до спасіння, заради обіцянки майбутніх благ! 
Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви і спрямуй життя наше до твоїх 
заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти й 
протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха й слабування. Захисти нас 
святими ангелами твоїми, щоб ми, їх охороною збережені й напоумлені, 
осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної твоєї слави, бо ти 
благословенний на віки віків. Амінь. 

Тропар (г. 2, 3 р., можемо творити поклони) 

Благообразний Йосиф,* знявши з хреста пречисте тіло Твоє,* плащаницею 
чистою обвив* і, пахощами покривши, у гріб новий положив. 
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Відпуст 

Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів,* що без зотління 
Бога Слово породила,* сущу Богородицю, тебе величаємо. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому, Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь. Господи, помилуй. (3 р.) Благослови. 

Ведучий/ведуча: Господи Ісусе Христе, Боже наш, що за спасіння світу витерпів 
знущання й катування, хрест і смерть, молитвами пречистої твоєї Матері, 
святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців 
наших, і всіх святих, помилуй і спаси нас. 

Інші: Амінь. 

 

СПІЛЬНОТНА МОЛИТВА У ДЕНЬ  

СВІТЛОГО ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО – ПАСХИ 

 

Всі: В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. (З р.) 

Ведучий/ведуча: Господи Ісусе Христе, Боже наш, молитвами пречистої твоєї 
матері і всіх святих, помилуй нас. 

Інші: Амінь. 

Ведучий/ведуча співає тропар: Христос воскрес. Інші повторюють, а тоді 
ведучий/ведуча ще до половини, а інші закінчують. 

Тропар (г. 5): Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в 
гробах, життя дарував. (3 р.) 

Ведучий/ведуча виголошує наступні стихи, а інші, після кожного, повторює 
тропар: Христос воскрес... 

Стих 1: Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги його, і нехай тікають від 
лиця його ті, що ненавидять його. 

Стих 2: Як щезає дим, нехай вони щезнуть, як від вогню топиться віск. 

Стих 3: Так нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай 
звеселяться. 

Стих 4: Це день, що його створив Господь, тож радіймо і веселімся в нім. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Ведучий/ведуча: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав 

Інші: І тим, що в гробах, життя дарував. 
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Євангеліє 

Ведучий/ведуча: Від Матея святого Євангелія читання. 

Інші: Слава тобі, Господи, слава Тобі! 

Ведучий/ведуча: У той час, як минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати 
Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти та намастити Ісуса. Рано-вранці, 
першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між 
собою: «Хто нам відкотить камінь від входу до гробу?» Але, глянувши, 
побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до 
гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і 
злякались. Він до них промовив: «Не бійтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, 
розп ятого. Він воскрес, його нема тут; Ось місце, де його були по клали. Та ви 
йдіть, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї: там його 
побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і 
трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. (Мк. 16, 1-8) 

Інші: Слава тобі, Господи, слава Тобі! 

Замість наступних пісень можна співати Канон Пасхи, див.: 
https://calendar.dyvensvit.org/#20200419&orthros 

Стихира (г. 6) 

Воскресіння Христове бачивши,* поклонімось святому Господу Ісусові,* 
єдиному безгрішному.* Хресту твоєму поклоняємось, Христе,* і святе 
воскресіння твоє величаємо і славимо,* бо ти – Бог наш,* крім тебе іншого не 
знаємо,* ім'я твоє призиваємо.* Прийдіть, усі вірні,* поклонімось святому 
Христовому воскресінню,* це бо прийшла через хрест радість усьому світові.* 
Завжди благословляючи Господа,* славимо воскресіння його,* бо, розп'яття 
перетерпівши,* він смертю смерть переміг. 

Іпакой (г. 3) 

Перед світанком, знайшовши камінь відвалений від гробу,* ті, що були з 
Марією, від ангела почули:* Чому шукаєте серед мертвих, як людину, того,* 
хто в світлі вічному перебуває?* Погляньте на похоронні полотна,* поспішіте і 
світові звістіть,* що воскрес Господь, умертвивши смерть,* він бо Син Бога,* 
що спасає рід людський. 

Кондак (г. 8)  

Хоч і до гробу зійшов ти, Безсмертний,* то адову зруйнував ти силу* і воскрес, 
як переможець, Христе Боже,* жінкам мироносицям звістивши: Радуйтеся!* І 
мир дарував ти своїм апостолам,* упалим же подав воскресіння. 
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Прохання 

Можемо поминати тут живих та померлих та додати різні прохання: 

Господи, Боже наш, що воскрес із мертвих, спаси і помилуй рабів твоїх ... 

Господи, Боже наш, що воскрес із мертвих, пом‘яни душі спочилих рабів твоїх 
... 

Інші: Господи, помилуй. (3 р.) 

Милосердний Спасителю, захисти здоров’я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ 
і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та 
страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, 
хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. 
Визволи людей в нашому місті (селі), в нашій країні і по всьому світу від пошесті 
згубної, від хвороб і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров’я як Твої 
дари. Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в Твій 
захист, надією на Твою підтримку і любов’ю до Тебе і наших ближніх. Твоє бо є 
щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. [молитва затвердженя 
Синодом ПЦУ] 

 

Молитви Благословення пасок та пасхальних страв 

Ведучий/ведуча: Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, 
благоволи освятити хліб цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб був 
він усім, що споживають його, на спасення душі, на здоров’я тілесне і захист 
проти всіх недуг, всякого ворожого підступу. 

Споглянь, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, також на агнця цього й на всю 
іншу м’ясну поживу, благослови й освяти їх, як благословив і освятив єси 
агнця, що його Тобі привів вірний Авраам, і агнця, що його Тобі Авель приніс 
від плодів, також і теля годоване, що його звелів єси заколоти для сина 
блудного, що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився насолодитися 
Твоєю ласкою, так і ми від Тебе, цих благословенних і освячених страв 
споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одержимо, чесного ради 
хреста Твого й тридневного з мертвих воскресення.  

Владико Господи Боже наш, що все сотворив, благослови також сир, молоко, 
яйця й іншу поживу, й нас збережи у благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись 
цими Твоїми щедро поданими дарами, наситились і невимовної твоєї благости, 
ради пресвітлого з мертвих тридневного воскресення Господа нашого Ісуса 
Христа. 



10 
 

Бо Ти є істинна Пожива й Податель благ, все благословляєш і освячуєш, Христе 
Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і 
благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. 

Інші: Амінь. 

Ведучий/ведуча кропить страви свяченою водою, (якщо її має), або може 
благословляти страви хрестом чи іконою: В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. 
Амінь.  

Відпуст 

Приспів з Ірмосом (г. 1): Ангел звістив благодатній: Чистая Діво, радуйся, і 
знову кажу: Радуйся, Твій Син воскрес на третій день із гробу, і мертвих 
воскресив. Люди, веселіться. 

Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на тобі засяяла. Радій 
нині і веселися, Сіоне, а ти, Чистая Богородице, втішайся воскресінням Сина 
твого. 

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав* і тим, що в гробах, життя 
дарував. Господи, помилуй (3 р.). Благослови. 

Ведучий/ведуча: Господи Ісусе Христе, Боже наш, що воскрес із мертвих, 
смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував, молитвами пречистої 
твоєї Матері, і всіх святих, помилуй і спаси нас. 

Всі: Амінь. 

Ведучий/ведуча: Христос воскрес! 

Люди: Воістину воскрес! 

Тоді співають тропар тричі, на переміну з людьми: 

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя 
дарував. (3 р.) 

І нам дарував життя вічне, поклоняємося його на третій день воскресінню. 

 

 

 

 

 

 

Чини упорядкував свящ. Томас Немет для приватнього вжитку. 
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