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БЖ&Е~СТВЕННАZ ЛІТУРГЛІТУРГI~А
и4же ЛІТУРГво ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГnтцA нaшегw тцA нaшегw A ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w
їwaшегw нaшегw нaшегw а ЛІТУРГзлатоyстагw w.
нaшегw ачинaшегw а1етсz ЛІТУРГси1цA нaшегw е:
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГБlгослови2, владhко.гw ослови2, ЛІТУРГвладhко.hхъ nтцA нaшегw ко.
Їерeй:eй:й: ЛІТУРГ Бlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw о  ЛІТУРГ цA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитво,  ЛІТУРГ nтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w  ЛІТУРГ дhко.¦а,  ЛІТУРГ нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ прeй:и1снaшегw w,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ вёки
вэкHвъ.въ.
Великая ектения
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГМи1рeй:омъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГсвhхъ nтцA нaшегw шнaшегw эмъ ЛІТУРГми1рeй:э, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГспасeй:нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГдhко.yшъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГ ми1рeй:э  ЛІТУРГ всегw w2  ЛІТУРГ мjрeй:а,  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw остоsнaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ  ЛІТУРГ б9іaконъ:ихъ  ЛІТУРГ цA нaшегw Rквeй:й,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ соедhко.инaшегw eй:нaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГ всёхъ,  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.у
пом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw ёмъ ЛІТУРГхрeй:aшегw мэ ЛІТУРГсeй:мъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ съ ЛІТУРГвёрeй:ою, ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw огw овёнaшегw іaконъ:емъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ стрeй:aшегw хомъ ЛІТУРГб9іaконъ:имъ ЛІТУРГвходhко.sщихъ
в0нaшегw ь, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz. ЛІТУРГ

АС Архиерей же молитву предложения:
Б9е ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ, ЛІТУРГнaшегw бcнaшегw ый ЛІТУРГхлёбъ, ЛІТУРГпи1щу ЛІТУРГвсемY ЛІТУРГмjрeй:у, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а  ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw о ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а  ЛІТУРГї}са ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитA ЛІТУРГпослaшегw вый, ЛІТУРГсп7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиса ЛІТУРГи3
и3збaшегw вителz ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw одhко.ётелz, ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ословsща ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ њсвzщaшегw юща ЛІТУРГнaшегw aшегw съ, ЛІТУРГсaшегw мъ ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ослови2  ЛІТУРГ прeй:едhко.ложeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГсіaконъ:E, ЛІТУРГи3
прeй:іaконъ:ими2 ЛІТУРГє5 ЛІТУРГвъ ЛІТУРГпрeй:енaшегw бcнaшегw ый ЛІТУРГтв0й ЛІТУРГжeй:рeй:твенaшегw нaшегw икъ. ЛІТУРГпомzнaшегw и2, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГчlгослови2, владhко.вэколю1бецA нaшегw ъ, ЛІТУРГпрeй:инaшегw eй:сшихъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГи4хже
рeй:aшегw дhко.и ЛІТУРГпрeй:инaшегw ес0ша: ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГнaшегw еwсуждhко.eй:нaшегw ы ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГво ЛІТУРГсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиенaшегw нaшегw одhко.ёствіaконъ:и ЛІТУРГб9eй:ственaшегw нaшегw ыхъ ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГт†инaшегw ъ.
Ћкw ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw и1сz ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:ослaшегw висz ЛІТУРГпрeй:ечcтнaшегw 0е ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвеликолёпое ЛІТУРГи4мz ЛІТУРГтвоE, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГдhко.¦а, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3
прeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ, ЛІТУРГґми1нaшегw ь.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёйшемъ ЛІТУРГсmн0дэ, нaшегw 0дhко.э,  ЛІТУРГ[и3  ЛІТУРГw3  ЛІТУРГ митрeй:ополjтэ ЛІТУРГнaшегw aшегw шемъ, ЛІТУРГи4м>къ, ЛІТУРГє3гw w1же ЛІТУРГобласть,] ЛІТУРГчcтнaшегw ёмъ
прeй:есвЂтерeй:ствэ, ЛІТУРГво ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитэ2 ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ствэ, ЛІТУРГњ ЛІТУРГвсе1мъ ЛІТУРГпрeй:и1чтэ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГлю1дhко.ехъ, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГБо1гw омъ ЛІТУРГдhко.арeй:о1ванaшегw нaшегw омъ ЛІТУРГцA нaшегw арeй:е1 ЛІТУРГАле…и1е ЛІТУРГНикола1евиче, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.
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Њ ЛІТУРГвеликомъ ЛІТУРГкнaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкизэ ЛІТУРГмихаилэ, ЛІТУРГсобирeй:ателе ЛІТУРГ ополченaшегw нaшегw агw о ЛІТУРГвойска, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГополченaшегw нaшегw ом ЛІТУРГв0инaшегw ствэ
егw о, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ  ЛІТУРГБо1гw омъ ЛІТУРГи1збрeй:анaшегw нaшегw омъ ЛІТУРГи ЛІТУРГхрeй:анaшегw и1момъ ЛІТУРГнaшегw арeй:о1дhко.е  ЛІТУРГрeй:у1сскомъ, ЛІТУРГи ЛІТУРГпрeй:инaшегw z1тии ЛІТУРГв ЛІТУРГсерeй:дhко.цA нaшегw а1  ЛІТУРГ рeй:у1сские
Бо1гw омъ ЛІТУРГдhко.арeй:о1ванaшегw нaшегw огw о ЛІТУРГцA нaшегw арeй:z1, ЛІТУРГГо1сподhко.у ЛІТУРГпомо1лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГпособи1ти ЛІТУРГи ЛІТУРГпокорeй:и1ти ЛІТУРГподhко.8 ЛІТУРГнaшегw о1зэ ЛІТУРГи4хъ ЛІТУРГвсz1кагw о ЛІТУРГврeй:агw а2 ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсупоста1та, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГ гw рeй:aшегw дhко.э ЛІТУРГсeй:мъ, ЛІТУРГ[а$ще ЛІТУРГвъ ЛІТУРГмонaшегw атырeй:ё: ЛІТУРГЊ ЛІТУРГ ст\ъэй ЛІТУРГоби1тели ЛІТУРГсeй:й,] ЛІТУРГ всsкомъ ЛІТУРГгw рeй:aшегw дhко.э, ЛІТУРГстрeй:анaшегw Ё, ЛІТУРГи3
вёрeй:ою ЛІТУРГживyщихъ ЛІТУРГвъ ЛІТУРГнaшегw и1хъ, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw орeй:астворeй:eй:нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГвоздhко.yхwвъ, ЛІТУРГњ ЛІТУРГи3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ,би1ліaконъ:и ЛІТУРГплодhко.Hвъ.въ ЛІТУРГземнaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГврeй:eй:менaшегw эхъ ЛІТУРГми1рeй:нaшегw ыхъ,
гw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГ плaшегw вающихъ,  ЛІТУРГ путешeй:ствующихъ,  ЛІТУРГ нaшегw едhко.yгw ующихъ,  ЛІТУРГ стрeй:aшегw ждhко.ущихъ,  ЛІТУРГ плэнaшегw eй:нaшегw нaшегw ыхъ,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ њ
спасeй:нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГи4хъ, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Њ ЛІТУРГи3збaшегw витисz ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГt ЛІТУРГвсsкіaконъ:z ЛІТУРГск0рeй:би, ЛІТУРГгw нaшегw ёва ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw yждhко.ы, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Заступи2, ЛІТУРГспаси2, ЛІТУРГпоми1луй, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГблагw одhко.aшегw тіaконъ:ю.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw yю, ЛІТУРГпрeй:ечcтую, ЛІТУРГпрeй:ебlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw нaшегw ую, ЛІТУРГслaшегw внaшегw ую ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю сочцA нaшегw у  ЛІТУРГнaшегw aшегw шу ЛІТУРГбцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю соу  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:иснaшегw одhко.в7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу  ЛІТУРГмRjю ЛІТУРГсо
всёми ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw ми ЛІТУРГпомzнaшегw yвше, ЛІТУРГсaшегw ми ЛІТУРГсебE, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.рeй:угw ъ ЛІТУРГдhко.рeй:yгw а, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ вeй:сь ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитY ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у
прeй:едhко.адhко.и1мъ.

Ли1къ: ЛІТУРГТебэ2 ЛІТУРГгw дhко.cи.
Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:

Ћкw ЛІТУРГподhко.обaшегw етъ ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГвсsкаz ЛІТУРГслaшегw ва, ЛІТУРГчeй:сть ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпоклонaшегw eй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw Y7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки , ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГ
нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.
Мл\тва ЛІТУРГпе1рeй:вагw w ЛІТУРГанaшегw 3 тіaконъ:фw1на:w1нaшегw а:

АС Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГчтет ЛІТУРГмл\тву ЛІТУРГпе1рeй:вагw w ЛІТУРГа3нaшегw тіaконъ:фw1на:w1нaшегw а:
ГDу пом0лимсz.и  ЛІТУРГ б9е  ЛІТУРГ нaшегw aшегw шъ,  ЛІТУРГ є3гw Hвъ.же  ЛІТУРГ дhко.ерeй:жaшегw ва  ЛІТУРГ нaшегw е  ЛІТУРГ сказaшегw нaшегw нaшегw а,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ слaшегw ва  ЛІТУРГ нaшегw епостижи1ма,  ЛІТУРГ є3гw Hвъ.же  ЛІТУРГ ми1лость  ЛІТУРГ безмёрeй:нaшегw а  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ человэколю1біaконъ:е
нaшегw еизрeй:ечeй:нaшегw нaшегw о: ЛІТУРГсaшегw мъ, ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко, ЛІТУРГпо ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw оутрeй:0біaконъ:ю ЛІТУРГтвоемY, ЛІТУРГпрeй:и1зрeй:и  ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw ы2 ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw  hхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГхрeй:aшегw мъ ЛІТУРГсeй:й, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсотворeй:и2 ЛІТУРГсъ ЛІТУРГнaшегw aшегw ми, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГмолsщимисz
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съ ЛІТУРГнaшегw aшегw ми, ЛІТУРГбогw †тыz ЛІТУРГми1лwсти ЛІТУРГтво‰ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГщедhко.рeй:Hвъ.ты ЛІТУРГтво‰.

Первый антифон
И# ЛІТУРГпоeй:тсz ЛІТУРГпeй:рeй:вый ЛІТУРГґнaшегw тіaконъ:фw1на:Hвъ.нaшегw ъ ЛІТУРГt ЛІТУРГпэвцA нaшегw є1въ. ЛІТУРГ

Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя Имя святое
Его.
Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний
Его.
Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги
твоя.
Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя
милостию и щедротами.
Исполняющаго во благих желание твое: обновится, яко орля,
юность твоя.
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя Имя
святое Его. Благословен еси, Господи.
По  ЛІТУРГ и3сполнaшегw eй:нaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГ же  ЛІТУРГ ґнaшегw тіaконъ:фw1на:Hвъ.нaшегw а,  ЛІТУРГ прeй:ишeй:дhко.ъ  ЛІТУРГ дhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ стaшегw въ  ЛІТУРГ нaшегw а  ЛІТУРГ nтцA нaшегw бhхъ nтцA нaшегw чнaшегw омъ  ЛІТУРГ мёстэ  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ поклонaшегw и1всz,
гw лагw 0летъ:

Малая ектения
Пaшегw ки ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГми1рeй:омъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Заступи2, ЛІТУРГспаси2, ЛІТУРГпоми1луй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw тіaконъ:ю.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw yю, ЛІТУРГпрeй:ечcтую, ЛІТУРГпрeй:ебlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw нaшегw ую, ЛІТУРГслaшегw внaшегw ую ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю сочцA нaшегw у  ЛІТУРГнaшегw aшегw шу ЛІТУРГбцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю соу  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:иснaшегw одhко.в7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу  ЛІТУРГмRjю ЛІТУРГсо
всёми ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw ми ЛІТУРГпомzнaшегw yвше, ЛІТУРГсaшегw ми ЛІТУРГсебE, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.рeй:угw ъ ЛІТУРГдhко.рeй:yгw а, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ вeй:сь ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитY ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у
прeй:едhко.адhко.и1мъ.

Ли1къ: ЛІТУРГТебэ2 ЛІТУРГгw дhко.cи.
Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:

Ћкw ЛІТУРГтвоS ЛІТУРГдhко.ерeй:жaшегw ва, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ твоE ЛІТУРГє4сть ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитво ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ си1ла ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ слaшегw ва, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГдhко.¦а,
нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь. ЛІТУРГ
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Моли1тва ЛІТУРГвторeй:aшегw гw w ЛІТУРГґнaшегw тіaконъ:фw1на:Hвъ.нaшегw а:
ГDу пом0лимсz.и  ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ,  ЛІТУРГспаси2  ЛІТУРГ лю1дhко.и  ЛІТУРГтво‰ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw ослови2  ЛІТУРГ дhко.остоsнaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГтвоE, ЛІТУРГи3сполнaшегw eй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГцA нaшегw eй:рeй:кве ЛІТУРГтвоеS ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и,2  ЛІТУРГњсвzти2  ЛІТУРГ лю1бzщыz
благw олёпіaконъ:е ЛІТУРГдhко.0му ЛІТУРГтвоегw w2: ЛІТУРГты2 ЛІТУРГтёхъ ЛІТУРГвоспрeй:ослaшегw ви ЛІТУРГб9eй:ственaшегw нaшегw ою ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГси1лою, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГњстaшегw ви ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГўповaшегw ющихъ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГтS.

Второй антифон
И# ЛІТУРГпоeй:тсz ЛІТУРГподhко.0бнaшегw э ЛІТУРГt ЛІТУРГпэвцA нaшегw є1въ ЛІТУРГвторeй:hхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГґнaшегw тіaконъ:фw1на:Hвъ.нaшегw ъ:

Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе
моем,
пою Богу моему, дондеже есмь.
Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть
спасения.
Изыдет дух его, и возвратится в землю свою: в той день
погибнут вся помышления его.
Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, упование его на
Господа
Бога своего.
Сотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них.
Хранящаго истину в век, творящаго суд обидимым, дающаго
пищу алчущим.
Господь решит окованныя, Господь умудряет слепцы.
Господь
возводит
низверженныя,
Господь
любит
праведники.
Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь
грешных погубит.
Воцарится Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и род.
Песнь Господу Иисусу Христу
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый и
изволивый спасения нашего ради воплотитися от Святыя
Богородицы
и
Приснодевы
Марии,
непреложно
вочеловечивыйся, распныйся же, Христе Боже, смертию смерть
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поправый, Един Сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и
Святому Духу, спаси нас.
Малая ектения
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГПaшегw ки ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГми1рeй:омъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Заступи2, ЛІТУРГспаси2, ЛІТУРГпоми1луй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГблагw одhко.aшегw тіaконъ:ю.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw yю, ЛІТУРГпрeй:ечcтую, ЛІТУРГпрeй:ебlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw нaшегw ую, ЛІТУРГслaшегw внaшегw ую ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю сочцA нaшегw у  ЛІТУРГнaшегw aшегw шу ЛІТУРГбцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю соу  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:иснaшегw одhко.в7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу  ЛІТУРГмRjю ЛІТУРГсо
всёми ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw ми ЛІТУРГпомzнaшегw yвше, ЛІТУРГсaшегw ми ЛІТУРГсебE, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.рeй:угw ъ ЛІТУРГдhко.рeй:yгw а, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ вeй:сь ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитY ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у
прeй:едhко.адhко.и1мъ.

Ли1къ: ЛІТУРГТебэ2 ЛІТУРГгw дhко.cи.
Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:

Ћкw  ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГчеловэколю1бецA нaшегw ъ  ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ  ЛІТУРГє3си2,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ тебЁ  ЛІТУРГслaшегw ву  ЛІТУРГвозсылaшегw емъ, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиY, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу, ЛІТУРГи3
с™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Моли1тва ЛІТУРГтрeй:eй:тіaконъ:zгw w ЛІТУРГґнaшегw тіaконъ:фw1на:Hвъ.нaшегw а:
И$же ЛІТУРГџбщыz ЛІТУРГсіaконъ:‰, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ согw л†снaшегw ыz ЛІТУРГдhко.арeй:овaшегw вый ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГмоли6твы, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.вэмA ЛІТУРГи3ли2  ЛІТУРГ трeй:є1мъ ЛІТУРГсогw ласyющымсz ЛІТУРГњ ЛІТУРГи4менaшегw и  ЛІТУРГтвоeй:мъ
прeй:ошє1нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГподhко.aшегw ти ЛІТУРГњбэщaшегw вый, ЛІТУРГсaшегw мъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГрeй:†бъ ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГпрeй:ошє1нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГкъ ЛІТУРГполeй:знaшегw ому ЛІТУРГи3сп0лнaшегw и, ЛІТУРГподhко.аS ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвъ ЛІТУРГнaшегw астоsщемъ
вёцA нaшегw э ЛІТУРГпознaшегw aшегw нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГтвоеS ЛІТУРГи4стинaшегw ы, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвъ ЛІТУРГбyдhко.ущемъ ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГвёчнaшегw ый ЛІТУРГдhко.aшегw рeй:уz.

Третий антифон
Здhко.Ё ЛІТУРГtверeй:зaшегw ютсz ЛІТУРГдhко.вє1рeй:и ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГмaшегw лый ЛІТУРГвх0дhко.ъ, ЛІТУРГпэвaшегw ему ЛІТУРГже ЛІТУРГтрeй:eй:тіaконъ:ему ЛІТУРГґнaшегw тіaконъ:фw1на:Hвъ.нaшегw у ЛІТУРГt ЛІТУРГпэвцA нaшегw є1въ. ЛІТУРГ

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши,
во Царствии Твоем.
Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Блажени кротции, яко тии наследят землю.
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство
Небесное.
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Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол
глагол на вы, лжуще Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех.
Малый вход (с Евангелием)
Діaконъ:aшегw конaшегw : ЛІТУРГГDу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz. ЛІТУРГ
Глагw 0летъ ЛІТУРГсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГмоли1тву ЛІТУРГвх0дhко.а ЛІТУРГтaшегw йнaшегw w. ЛІТУРГ

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГчтет ЛІТУРГмл7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки \тву ЛІТУРГвх0дhко.а

: ЛІТУРГ

Моли1тва ЛІТУРГвх0дhко.а:
ВLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и  ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ, ЛІТУРГўстaшегw вивый ЛІТУРГнaшегw ебесёхъ ЛІТУРГчи1нaшегw ы  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ вHвъ.инaшегw ства ЛІТУРГѓгw Gа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3лъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ ґрeй:х†гw Gа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3лъ ЛІТУРГвъ ЛІТУРГслужeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГтвоеS ЛІТУРГслaшегw вы, ЛІТУРГсотворeй:и2  ЛІТУРГ со
вх0дhко.омъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шимъ ЛІТУРГвх0дhко.у ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГѓгw Gа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3лwвъ ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw ти, ЛІТУРГсослужaшегw щихъ ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсославосл0вzщихъ ЛІТУРГтвою2 ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ость.
Ћкw ЛІТУРГподhко.обaшегw етъ ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГвсsкаz ЛІТУРГслaшегw ва, ЛІТУРГчeй:сть ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпоклонaшегw eй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиY, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw у7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки , ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Моли1твэ  ЛІТУРГ же  ЛІТУРГ сконaшегw чaшегw вшейсz,  ЛІТУРГ гw лагw 0летъ  ЛІТУРГ дhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ  ЛІТУРГ ко  ЛІТУРГ свzщeй:нaшегw нaшегw ику,  ЛІТУРГ показyzй  ЛІТУРГ къ  ЛІТУРГ вост0ку  ЛІТУРГ дhко.еснaшегw и1цA нaшегw ею,
дhко.ерeй:жS ЛІТУРГвкyпэ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГnтцA нaшегw рeй:aшегw рeй:ь ЛІТУРГтрeй:еми2 ЛІТУРГпeй:рeй:сты:

Бlгослови2, владhко.гw ослови2, ЛІТУРГвладhко.hхъ nтцA нaшегw ко, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГвх0дhко.ъ. ЛІТУРГ

АС

Арeй:хиерeй:ей, ЛІТУРГблгw cвлsz ЛІТУРГкъ ЛІТУРГвост0ку ЛІТУРГдhко.еснaшегw и1цA нaшегw ею, ЛІТУРГгw лагw 0летъ

: ЛІТУРГ

И# ЛІТУРГсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ, ЛІТУРГблгw cвлsz, ЛІТУРГгw лагw 0летъ:

Бlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw ъ ЛІТУРГвх0дhко.ъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГтвои1хъ, ЛІТУРГвсегw дhко.A, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.
Посeй:мъ ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ  ЛІТУРГподhко.аeй:тъ ЛІТУРГє3вaшегw нaшегw гw еліaконъ:е  ЛІТУРГсвzщeй:нaшегw нaшегw ику ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ цA нaшегw елyетъ ЛІТУРГсвzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГє3вaшегw нaшегw гw еліaконъ:е. ЛІТУРГИ#сп0лнaшегw ьшусz ЛІТУРГже
конaшегw eй:чнaшегw ому  ЛІТУРГ трeй:опарeй:ю2,  ЛІТУРГ вх0дhко.итъ  ЛІТУРГ дhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ  ЛІТУРГ посрeй:едhко.Ё,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ стaшегw въ  ЛІТУРГ прeй:едhко.8  ЛІТУРГ їерeй:eй:емъ  ЛІТУРГ возвышaшегw етъ  ЛІТУРГ мaшегw лw  ЛІТУРГ рeй:yцA нaшегw э,  ЛІТУРГ и3
показyzй ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0е ЛІТУРГє3ђліaконъ:е, ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГвелегw лaшегw снaшегw w:

Прeй:емyдhко.рeй:ость, ЛІТУРГпрeй:0сти.
Тaшегw же ЛІТУРГпоклонaшегw и1всz, ЛІТУРГсaшегw мъ ЛІТУРГже ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГсозадhко.и2  ЛІТУРГ є3гw w2,  ЛІТУРГвх0дhко.итъ ЛІТУРГво ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й  ЛІТУРГnтцA нaшегw лтaшегw рeй:ь: ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ  ЛІТУРГќбw
полагw aшегw етъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0е ЛІТУРГє3ђліaконъ:е ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёй ЛІТУРГтрeй:апeй:зэ.

ПэвцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw  ЛІТУРГже ЛІТУРГпою1тъ:
Прeй:іaконъ:идhко.и1те, ЛІТУРГпоклонaшегw и1мсz ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:ипадhко.eй:мъ ЛІТУРГко ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитY. ЛІТУРГспаси1 ЛІТУРГнaшегw ы ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкие ЛІТУРГб9іaконъ:й, ЛІТУРГво
с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГдhко.и1венaшегw ъ ЛІТУРГсhхъ nтцA нaшегw й, ЛІТУРГпою1щыz ЛІТУРГти2, ЛІТУРГґллилyіaконъ:а, ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw ождhко.ы. ЛІТУРГ
АС IIIп и IIл + ВЗЮС ; + народ справа и слева, идя в олтарь лицом к олтарю
.

Ѓще ЛІТУРГже ЛІТУРГнaшегw едhко.ёлz:

Воскрeй:есhхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГи3з8 ЛІТУРГмeй:рeй:твыхъ, ЛІТУРГпою1щыz ЛІТУРГти2, ЛІТУРГґллилyіaконъ:а, ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw ождhко.ы. ЛІТУРГ
АС

Войдя в олтарь через ЦВ отдать III и II.

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГгw лагw 0летъ: ЛІТУРГВнaшегw и1дhко.у ЛІТУРГвъ ЛІТУРГдhко.0мъ ЛІТУРГтв0й, ЛІТУРГпоклонaшегw ю1сz ЛІТУРГко ЛІТУРГхрeй:aшегw му ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГтвоемY ЛІТУРГво ЛІТУРГстрeй:aшегw сэ ЛІТУРГтвоeй:мъ.
Целовать Святый Престол.

8

Арeй:хиерeй:ей кадит Святую Трапезу округ и жертвенник и весь олтарь, держа IIл. Таже кадит иконы Спасителя и
Богородицы на Царских Вратах, народ, и сущия в олтаре кадит стоя пред Святою Трапезою.

Тaшегw же, ЛІТУРГnтцA нaшегw бы6чнaшегw ыz ЛІТУРГтрeй:опарeй:и6.
Гlгослови2, владhко.етъ ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГко ЛІТУРГїерeй:eй:ю:
Бlгослови2, владhко.гw ослови2, ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко, ЛІТУРГврeй:eй:мz ЛІТУРГтрeй:ис™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w. ЛІТУРГ

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГгw лагw 0летъ

: ЛІТУРГ

Їерeй:eй:й ЛІТУРГже, ЛІТУРГзнaшегw aшегw менaшегw уz ЛІТУРГє3гw о2, ЛІТУРГгw лагw 0летъ:
Ћкw ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ъ ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГслaшегw ву ЛІТУРГвозсылaшегw емъ, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиY, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w.
Сконaшегw чaшегw вшусz ЛІТУРГже ЛІТУРГтрeй:опарeй:ю2, ЛІТУРГпрeй:их0дhко.итъ ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГбли1зъ ЛІТУРГсвzтhхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГдhко.вeй:рeй:іaконъ:й, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw ав0дhко.z ЛІТУРГњрeй:арeй:eй:мъ, ЛІТУРГпeй:рeй:вэе ЛІТУРГќбw
ко ЛІТУРГїкHвъ.нaшегw э ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкит0вэ ЛІТУРГгw лагw 0летъ:

ГDу пом0лимсz.и, ЛІТУРГспаси2 ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw очести6выz, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГўслhхъ nтцA нaшегw ши ЛІТУРГнaшегw ы2.
Тaшегw же ЛІТУРГнaшегw ав0дhко.итъ, ЛІТУРГгw лагw 0лz ЛІТУРГко ЛІТУРГвнaшегw Ё ЛІТУРГстоsщымъ ЛІТУРГвелегw лaшегw снaшегw w:

И# ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь. ЛІТУРГ

Пэвaшегw ему ЛІТУРГже ЛІТУРГтрeй:ис™hхъ nтцA нaшегw 0му, ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГїерeй:eй:й ЛІТУРГмл\итву ЛІТУРГсіaконъ:ю.2

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГтайнaшегw о ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГмоли1тву ЛІТУРГтрeй:ис™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГпёнaшегw іaконъ:z

: ЛІТУРГ

Моли1тва ЛІТУРГтрeй:ис™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГпёнaшегw іaконъ:z:

Б9е  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й,  ЛІТУРГ и4же  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ  ЛІТУРГ почивaшегw zй,  ЛІТУРГ трeй:ис™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw мъ  ЛІТУРГ гw лaшегw сомъ  ЛІТУРГ t  ЛІТУРГ серeй:афw1на:jмwвъ  ЛІТУРГ воспэвaшегw емый  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ t
херeй:увjмwвъ ЛІТУРГславосл0вимый, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ t ЛІТУРГвсsкіaконъ:z  ЛІТУРГнaшегw бcнaшегw ыz ЛІТУРГси1лы ЛІТУРГпокланaшегw sемый, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГt ЛІТУРГнaшегw ебытіaконъ:S  ЛІТУРГво ЛІТУРГє4же ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw ти
прeй:иведhко.hхъ nтцA нaшегw й  ЛІТУРГ всsчєскаz,  ЛІТУРГ создhко.aшегw вый  ЛІТУРГ человёка  ЛІТУРГ по  ЛІТУРГ џбрeй:азу  ЛІТУРГ твоемY  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ по  ЛІТУРГ подhко.0біaконъ:ю,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ всsкимъ  ЛІТУРГ твои1мъ
дhко.арeй:овaшегw нaшегw іaконъ:емъ ЛІТУРГўкрeй:аси1вый, ЛІТУРГдhко.аsй ЛІТУРГпрeй:осsщему ЛІТУРГпрeй:емyдhко.рeй:ость ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ рeй:aшегw зумъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw е  ЛІТУРГпрeй:езирeй:aшегw zй ЛІТУРГсогw рeй:эшaшегw ющагw w, ЛІТУРГнaшегw о
полагw aшегw zй ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГспасeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГпокаsнaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГсподhко.0бивый ЛІТУРГнaшегw aшегw съ, ЛІТУРГсмирeй:eй:нaшегw нaшегw ыхъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw едhко.ост0йнaшегw ыхъ ЛІТУРГрeй:†бъ ЛІТУРГтвои1хъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвъ ЛІТУРГчaшегw съ ЛІТУРГсeй:й
стaшегw ти ЛІТУРГпрeй:едhко.8  ЛІТУРГ слaшегw вою ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГтвоегw w2  ЛІТУРГ жeй:рeй:твенaшегw нaшегw ика, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.0лжнaшегw ое ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГпоклонaшегw eй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ славосл0віaконъ:е  ЛІТУРГпрeй:инaшегw оси1ти:
сaшегw мъ, ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко, ЛІТУРГпрeй:іaконъ:ими2  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ t ЛІТУРГќстъ ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГгw рeй:ёшнaшегw ыхъ ЛІТУРГтрeй:ис™hхъ nтцA нaшегw yю ЛІТУРГпёснaшегw ь, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ посэти1  ЛІТУРГ нaшегw ы  ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw остіaконъ:ю  ЛІТУРГтвоeй:ю, ЛІТУРГпрeй:ости2
нaшегw aшегw мъ ЛІТУРГвсsкое ЛІТУРГсогw рeй:эшeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГв0льнaшегw ое ЛІТУРГже ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw ев0льнaшегw ое, ЛІТУРГњсвzти2  ЛІТУРГ нaшегw aшегw шz ЛІТУРГдhко.yшы ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ тэлесA, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.aшегw ждhко.ь  ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГвъ
прeй:еподhко.0біaконъ:и ЛІТУРГслужи1ти ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГвс‰ ЛІТУРГдhко.нaшегw и6 ЛІТУРГживотA ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w, ЛІТУРГмоли1твами ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw z ЛІТУРГбцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю соы, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвсёхъ ЛІТУРГсвzтhхъ nтцA нaшегw хъ, ЛІТУРГt ЛІТУРГвёка
тебЁ ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw оугw одhко.и1вшихъ.
Ћкw ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ъ ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГслaшегw ву ЛІТУРГвозсылaшегw емъ, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиY, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w,
и3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкw1въ.

АС Совершив молитву, Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГ прием II, поет вкупе со служащими:
Святый Боже: IIп + над Святым Евангелием и метание творит. И паки
певцы поют: Святый Боже: второе метание. Внегда же певцы сие поют,
Арeй:хиерeй:ей, ЛІТУРГвознес очи на небо и держа II и Крест, и зря к народу, глаголет:
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Прeй:и1зрeй:и ЛІТУРГсъ ЛІТУРГнaшегw ебесeй:, ЛІТУРГбже7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГви1ждhко.ь, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпосэти2 ЛІТУРГвіaконъ:нaшегw огw рeй:aшегw дhко.ъ ЛІТУРГсeй:й, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГўтверeй:дhко.и2 ЛІТУРГи,4  ЛІТУРГє3гw 0же ЛІТУРГнaшегw асадhко.и2 ЛІТУРГдhко.снaшегw ицA нaшегw 
1 а ЛІТУРГтвоS.

Стоит Арeй:хиерeй:ей вне Святых Дверей, держа IIп и Крест в левой, зря к
народу, когда певцы поют Святый Боже: + благословляет обема рукама
посреди к западу. Егда поют: Святый Крепкий: + десную страцу. Егда
поют: Святый Безсмертный, помилуй нас + левую страну. И входит во
олтарь.
Трисвятое

Хор:
Святый
Боже,
Святый
Крепкий,
Святый
Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Святый Безсмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный,
помилуй нас.
И# ЛІТУРГпо ЛІТУРГи3сполнaшегw eй:нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГтрeй:ис™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w, ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ, ЛІТУРГпрeй:ишeй:дhко.ъ ЛІТУРГпрeй:едhко.8 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ы6z ЛІТУРГдhко.вє1рeй:и, ЛІТУРГгw лагw 0летъ: ЛІТУРГВ0нaшегw мемъ.
Їерeй:eй:й ЛІТУРГже ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ: ЛІТУРГМи1рeй:ъ ЛІТУРГвсBмъмъ, ЛІТУРГи ЛІТУРГпрeй:и ЛІТУРГсемъ, ЛІТУРГблагw ословлzетъ ЛІТУРГнaшегw арeй:одhко.ъ. ЛІТУРГ

И# ЛІТУРГчтeй:цA нaшегw ъ ЛІТУРГгw лагw 0летъ: ЛІТУРГИ# ЛІТУРГдhко.¦ови ЛІТУРГтвоемY.
И# ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГпaшегw ки: ЛІТУРГПрeй:емyдhко.рeй:ость.

И# ЛІТУРГчтeй:цA нaшегw ъ, ЛІТУРГпрeй:окjменaшегw ъ, ЛІТУРГpал0мъ дв7довъ.ал0мъ ЛІТУРГдhко.вдhко.7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки овъ.
ПРИМЕР ЧТЕНИЯ ПРОКИМНА, глас 1
Чтец: Прeй:окjменaшегw ъ,  ЛІТУРГ гw ласъ 1.  ЛІТУРГ Бyдhко.и  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и,  ЛІТУРГ ми1лость  ЛІТУРГ твоS  ЛІТУРГ нaшегw а  ЛІТУРГ нaшегw aшегw съ,  ЛІТУРГ /  ЛІТУРГ ћкоже

ўповaшегw хомъ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГтS. ЛІТУРГ
Лик: Бyдhко.и ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГми1лость ЛІТУРГтвоS ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw aшегw съ, ЛІТУРГ/ ЛІТУРГћкоже ЛІТУРГўповaшегw хомъ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГтS.
Чтец: ЛІТУРГ(стjхъ) ЛІТУРГРaшегw дhко.уйтесz ЛІТУРГпрeй:aшегw ведhко.нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГњ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.э, ЛІТУРГпрeй:†вымъ ЛІТУРГподhко.обaшегw етъ ЛІТУРГпохвалA.
Лик: Бyдhко.и ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГми1лость ЛІТУРГтвоS ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw aшегw съ, ЛІТУРГ/ ЛІТУРГћкоже ЛІТУРГўповaшегw хомъ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГтS.
Чтец: Бyдhко.и ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГми1лость ЛІТУРГтвоS ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw aшегw съ,
Лик: ћкоже ЛІТУРГўповaшегw хомъ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГтS.

Прокимны и аллилуиарии воскресные
Глас 1
Прeй:окjменaшегw ъ: ЛІТУРГБyдhко.и  ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГми1лость ЛІТУРГтвоS ЛІТУРГнaшегw а  ЛІТУРГнaшегw aшегw съ, ЛІТУРГ/ ЛІТУРГћкоже ЛІТУРГўповaшегw хомъ ЛІТУРГнaшегw а
тS. ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГРaшегw дhко.уйтесz ЛІТУРГпрeй:aшегw ведhко.нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГњ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.э, ЛІТУРГпрeй:†вымъ ЛІТУРГподhко.обaшегw етъ ЛІТУРГпохвалA.
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Ґллилyіaконъ:а: ЛІТУРГ БGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ  ЛІТУРГдhко.аsй ЛІТУРГtмщeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГмнaшегw Ё, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ покорeй:и1вый ЛІТУРГлю1дhко.и  ЛІТУРГподhко.8  ЛІТУРГ мS.  ЛІТУРГСтjхъ:
Величaшегw zй ЛІТУРГспасє1нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГцA нaшегw Reй:ва, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ творeй:sй ЛІТУРГми1лость ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитY ЛІТУРГсвоемY ЛІТУРГдhко.в7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкидhко.у, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ сёменaшегw и
є3гw w2 ЛІТУРГдhко.о ЛІТУРГвёка.
Глас 2
Прeй:окjменaшегw ъ:  ЛІТУРГКрeй:ёпость  ЛІТУРГ моS  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ пёнaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ моE  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.ь,  ЛІТУРГ /  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ бhхъ nтцA нaшегw сть  ЛІТУРГ мнaшегw Ё  ЛІТУРГ во
спасeй:нaшегw іaконъ:е. ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГНаказyz ЛІТУРГнaшегw аказaшегw  ЛІТУРГмz ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь, ЛІТУРГсмeй:рeй:ти ЛІТУРГже ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГпрeй:едhко.адhко.eй: ЛІТУРГмz.
Ґллилyіaконъ:а: ЛІТУРГЎслhхъ nтцA нaшегw шитъ ЛІТУРГтS ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь  ЛІТУРГвъ ЛІТУРГдhко.eй:нaшегw ь  ЛІТУРГпечaшегw ли, ЛІТУРГзащи1титъ ЛІТУРГтS ЛІТУРГи4мz ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а
їaшегw кwвлz. ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и, ЛІТУРГсп7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиси2  ЛІТУРГ цA нaшегw RS, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ ўслhхъ nтцA нaшегw ши ЛІТУРГнaшегw ы,2  ЛІТУРГв0нaшегw ьже ЛІТУРГѓще ЛІТУРГдhко.eй:нaшегw ь  ЛІТУРГпрeй:изовeй:мъ
тS.
Глас 3
Прeй:окjменaшегw ъ:  ЛІТУРГП0йте ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у  ЛІТУРГнaшегw aшегw шему, ЛІТУРГп0йте, ЛІТУРГ/ ЛІТУРГп0йте ЛІТУРГцA нaшегw Reй:ви ЛІТУРГнaшегw aшегw шему, ЛІТУРГп0йте.
Стjхъ: ЛІТУРГВси2 ЛІТУРГkзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.зhхъ nтцA нaшегw цA нaшегw ы ЛІТУРГвосплещи1те ЛІТУРГрeй:укaшегw ми, ЛІТУРГвоскли1кнaшегw ите ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у ЛІТУРГгw лaшегw сомъ ЛІТУРГрeй:aшегw дhко.ованaшегw іaконъ:z.
Ґллилyіaконъ:а: ЛІТУРГНа ЛІТУРГтS ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГўповaшегw хъ, ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГпостыжyсz ЛІТУРГво ЛІТУРГвёкъ. ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГБyдhко.и
ми2 ЛІТУРГвъ ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а ЛІТУРГзащи1тителz, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвъ ЛІТУРГдhко.0мъ ЛІТУРГпрeй:ибёжища, ЛІТУРГє4же ЛІТУРГспасти1 ЛІТУРГмz.
Глас 4
Прeй:окjменaшегw ъ:  ЛІТУРГЋкw ЛІТУРГвозвели1чишасz ЛІТУРГдhко.элA ЛІТУРГтвоS ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГ/ ЛІТУРГвс‰ ЛІТУРГпрeй:емyдhко.рeй:остіaконъ:ю
сотворeй:и1лъ ЛІТУРГ є3си2.  ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГБlгослови2, владhко.гw ослови2 ЛІТУРГдhко.ушE ЛІТУРГмоS ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.а, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и ЛІТУРГ б9е ЛІТУРГ м0й, ЛІТУРГ возвели1чилсz
є3си2 ЛІТУРГѕэлw2.
Ґллилyіaконъ:а: ЛІТУРГНалzцA нaшегw ы2,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ ўспэвaшегw й, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ цA нaшегw aшегw рeй:ствуй ЛІТУРГи4стинaшегw ы  ЛІТУРГрeй:aшегw дhко.и, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ крeй:0тости ЛІТУРГи3
прeй:aшегw вдhко.ы. ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГВозлюби1лъ ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГпрeй:aшегw вдhко.у, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвознaшегw енaшегw ави1дhко.элъ ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГбеззак0нaшегw іaконъ:е.
Глас 5
Прeй:окjменaшегw ъ:  ЛІТУРГТы2  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и1ши ЛІТУРГнaшегw ы2,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ соблюдhко.eй:ши ЛІТУРГнaшегw ы2  ЛІТУРГ / ЛІТУРГt ЛІТУРГрeй:0дhко.а  ЛІТУРГсегw w2  ЛІТУРГ и3
во ЛІТУРГвёкъ. ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГСпаси1 ЛІТУРГмz ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГњскудhко.Ё ЛІТУРГпрeй:еподhко.0бнaшегw ый.
Ґллилyіaконъ:а: ЛІТУРГ Ми1лwсти  ЛІТУРГ твоS  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и,  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ вёкъ  ЛІТУРГ воспою2,  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ рeй:0дhко.ъ  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ рeй:0дhко.ъ
возвэщY  ЛІТУРГ и4стинaшегw у  ЛІТУРГ твою2  ЛІТУРГ ўсты2  ЛІТУРГ мои1ми.  ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГ Занaшегw E  ЛІТУРГ рeй:eй:клъ  ЛІТУРГ є3си2:  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ вёкъ
ми1лость ЛІТУРГсози1ждhко.етсz, ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкисёхъ ЛІТУРГўгw от0витсz ЛІТУРГи4стинaшегw а ЛІТУРГтвоS.
Глас 6
Прeй:окjменaшегw ъ: ЛІТУРГПрeй:окjменaшегw ъ: ЛІТУРГСпаси2 ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГ лю1дhко.и ЛІТУРГ твоS, ЛІТУРГ / ЛІТУРГ и3 ЛІТУРГ благw ослови2  ЛІТУРГ дhко.остоsнaшегw іaконъ:е
твоE. ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГКъ ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и ЛІТУРГвоззовY, ЛІТУРГб9е ЛІТУРГм0й, ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГпрeй:емолчи1ши ЛІТУРГt ЛІТУРГменaшегw E.
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Ґллилyіaконъ:а: ЛІТУРГ Живhхъ nтцA нaшегw й  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ п0мощи  ЛІТУРГ вhхъ nтцA нaшегw шнaшегw zгw w,  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ крeй:0вэ  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а  ЛІТУРГ нaшегw бcнaшегw агw w
водhко.ворeй:и1тсz.  ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГ Речeй:тъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ви: ЛІТУРГзастyпнaшегw икъ ЛІТУРГм0й ЛІТУРГє3си2,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:ибёжище ЛІТУРГмоE,
бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ ЛІТУРГм0й, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГўповaшегw ю ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw егw о2.
Глас 7
Прeй:окjменaшегw ъ:  ЛІТУРГГDу пом0лимсz.ь  ЛІТУРГ крeй:ёпость  ЛІТУРГ лю1дhко.емъ  ЛІТУРГ свои1мъ  ЛІТУРГ дhко.aшегw стъ,  ЛІТУРГ /  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.ь  ЛІТУРГ благw ослови1тъ
лю1дhко.и  ЛІТУРГсвоS ЛІТУРГми1рeй:омъ.  ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГПрeй:инaшегw еси1те ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ви ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиове ЛІТУРГб9іaконъ:и: ЛІТУРГпрeй:инaшегw еси1те ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ви, ЛІТУРГсhхъ nтцA нaшегw нaшегw ы
џвнaшегw и.
Ґллилyіaконъ:а: ЛІТУРГ Бlгослови2, владhко.гw о  ЛІТУРГ є4сть  ЛІТУРГ и3сповёдhко.атисz  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.ви,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ пёти  ЛІТУРГ и4менaшегw и  ЛІТУРГ твоемY
вhхъ nтцA нaшегw шнaшегw іaконъ:й. ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГВозвэщaшегw ти ЛІТУРГзаyтрeй:а ЛІТУРГми1лость ЛІТУРГтвою2, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГи4стинaшегw у ЛІТУРГтвою2 ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГвсsку
нaшегw 0щь.
Глас 8
Прeй:окjменaшегw ъ:  ЛІТУРГПомоли1тесz,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ воздhко.адhко.и1те  ЛІТУРГ /  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.ви  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у  ЛІТУРГ нaшегw aшегw шему.  ЛІТУРГ Стjхъ:
Вёдhко.омь ЛІТУРГво ЛІТУРГїудhко.eй:и ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ, ЛІТУРГво ЛІТУРГї}ли ЛІТУРГвeй:ліaконъ:е ЛІТУРГи4мz ЛІТУРГє3гw w2.
Ґллилyіaконъ:а: ЛІТУРГ Прeй:іaконъ:идhко.и1те,  ЛІТУРГ возрeй:aшегw дhко.уемсz  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.ви,  ЛІТУРГ воскли1кнaшегw емъ  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у  ЛІТУРГ спаси1телю
нaшегw aшегw шему.  ЛІТУРГСтjхъ: ЛІТУРГ Прeй:едhко.варeй:и1мъ  ЛІТУРГ лицA нaшегw E  ЛІТУРГ є3гw w2  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ и3сповёдhко.анaшегw іaконъ:и,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ pал0мъ дв7довъ.алмёхъ
воскли1кнaшегw емъ ЛІТУРГє3мY.
Посeй:мъ ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГПрeй:емyдhко.рeй:ость.

И#  ЛІТУРГчтeй:цA нaшегw ъ ЛІТУРГ нaшегw адhко.писaшегw нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ ґпcла: ЛІТУРГ Дэsнaшегw іaконъ:й  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ  ЛІТУРГ ґп0стwлъ  ЛІТУРГ чтенaшегw іaконъ:е. ЛІТУРГ И#ли2:
Соб0рeй:нaшегw агw w  ЛІТУРГ послaшегw нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГ їaшегw кwвлz, ЛІТУРГ и3ли2  ЛІТУРГпетрeй:0ва  ЛІТУРГ чтeй:нaшегw іaконъ:е. ЛІТУРГ И#ли2:  ЛІТУРГКъ
рeй:и1млzнaшегw wмъ, ЛІТУРГ и3ли2 ЛІТУРГ къ ЛІТУРГкорeй:jнaшегw fzнaшегw wмъ, ЛІТУРГ и3ли2 ЛІТУРГ къ ЛІТУРГгw алaшегw тwмъ ЛІТУРГ послaшегw нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w

ґпcла ЛІТУРГпaшегw vла чтeніе.ла ЛІТУРГчтeй:нaшегw іaконъ:е.

И# ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГВ0нaшегw мемъ.
Чтение Апостола
Ґп0столу ЛІТУРГже ЛІТУРГи3сп0лнaшегw ьшусz, ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГсвzщeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГМи1рeй:ъ ЛІТУРГти2.

Чтeй:цA нaшегw ъ: ЛІТУРГИ# ЛІТУРГдhко.¦ови ЛІТУРГтвоемY.
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГПрeй:емyдhко.рeй:ость.

Чтeй:цA нaшегw ъ: ЛІТУРГҐллилyіaконъ:а.

Пример чтения аллилуиария, глас 1
Лик: ґллилyіaконъ:а, ґллилyіaконъ:а, ґллилyіaконъ:а.
Чтец: БGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ ЛІТУРГдhко.аsй ЛІТУРГtмщeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГмнaшегw Ё, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпокорeй:и1вый ЛІТУРГлю1дhко.и ЛІТУРГподhко.8 ЛІТУРГмS. ЛІТУРГ
Лик: ґллилyіaконъ:а, ґллилyіaконъ:а, ґллилyіaконъ:а.
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Чтец: ЛІТУРГ (стjхъ) ЛІТУРГ Величaшегw zй ЛІТУРГспасє1нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГцA нaшегw Reй:ва, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ творeй:sй ЛІТУРГми1лость ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитY ЛІТУРГсвоемY

дhко.в7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкидhко.у, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсёменaшегw и ЛІТУРГє3гw w2 ЛІТУРГдhко.о ЛІТУРГвёка.

Лик: ґллилyіaконъ:а, ґллилyіaконъ:а, ґллилyіaконъ:а.
Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГ подhко.аeй:тъ ЛІТУРГ Діaконъ:aшегw конaшегw Y  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw 0е ЛІТУРГ є3vла чтeніе.aшегw нaшегw гw еліaконъ:е. ЛІТУРГДіaконъ:aшегw конaшегw ъ  ЛІТУРГ же ЛІТУРГ рeй:eй:къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГ поклонaшегw и1всz ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГ є3ђліaконъ:ю,

в0зметъ  ЛІТУРГ є5,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ и3зшeй:дhко.ъ  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw ми  ЛІТУРГ дhко.вeй:рeй:ьми,  ЛІТУРГ прeй:едhко.ходhко.sщымъ  ЛІТУРГ є3мY  ЛІТУРГ лампaшегw дhко.амъ,  ЛІТУРГ прeй:их0дhко.итъ  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ стои1тъ  ЛІТУРГ нaшегw а
ґмвHвъ.нaшегw э,  ЛІТУРГ и3ли2  ЛІТУРГ нaшегw а ЛІТУРГ ўчинaшегw eй:нaшегw нaшегw омъ  ЛІТУРГ мёстэ.  ЛІТУРГ Їерeй:eй:й  ЛІТУРГ же,  ЛІТУРГ стоS  ЛІТУРГ прeй:едhко.8  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw 0ю  ЛІТУРГ трeй:апeй:зою  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ зрeй:S  ЛІТУРГ къ  ЛІТУРГ зaшегw падhко.у,
возгw лашaшегw етъ:

Прeй:емyдhко.рeй:ость, ЛІТУРГпрeй:ости2, ЛІТУРГўслhхъ nтцA нaшегw шимъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГє3ђліaконъ:а.
Тaшегw же: ЛІТУРГМи1рeй:ъ ЛІТУРГвсBмъмъ.

Лю1дhко.іaконъ:е: ЛІТУРГИ# ЛІТУРГдhко.¦ови ЛІТУРГтвоемY.

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГT ЛІТУРГи4м>къ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГє3ђліaконъ:а ЛІТУРГчтeй:нaшегw іaконъ:е.
Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГВ0нaшегw мемъ.

Ли1къ: ЛІТУРГСлaшегw ва ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГслaшегw ва ЛІТУРГтебЁ.

Ѓще ЛІТУРГже ЛІТУРГсyть ЛІТУРГдhко.вA ЛІТУРГдhко.іaконъ:†конaшегw а, ЛІТУРГто ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw ъ ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГгw лагw 0летъ: ЛІТУРГПрeй:емyдhко.рeй:ость, ЛІТУРГпрeй:0сти. ЛІТУРГТaшегw же, ЛІТУРГи3: ЛІТУРГВ0нaшегw мемъ.
И#сп0лнaшегw ившусz ЛІТУРГє3ђліaконъ:ю, ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ:

Ми1рeй:ъ ЛІТУРГти2 ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw овэствyющему.

Ли1къ: ЛІТУРГСлaшегw ва ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГслaшегw ва ЛІТУРГтебЁ.
Великая ектения

РцA нaшегw eй:мъ ЛІТУРГвси2 ЛІТУРГt ЛІТУРГвсеS ЛІТУРГдhко.уши2, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГt ЛІТУРГвсегw w2 ЛІТУРГпомышлeй:нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГрeй:цA нaшегw eй:мъ.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

ГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГвседhко.ерeй:жи1телю, ЛІТУРГб9е ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ, ЛІТУРГм0лимъ ЛІТУРГти ЛІТУРГсz, ЛІТУРГўслhхъ nтцA нaшегw ши ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпоми1луй.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй.

Поми1луй ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГпо ЛІТУРГвели1цA нaшегw эй ЛІТУРГми1лости ЛІТУРГтвоeй:й, ЛІТУРГм0лимъ ЛІТУРГти ЛІТУРГсz, ЛІТУРГўслhхъ nтцA нaшегw ши ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпоми1луй.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй, ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы.

Е#ще2 ЛІТУРГмо1лимсz ЛІТУРГњ ЛІТУРГБо1гw омъ ЛІТУРГдhко.арeй:о1ванaшегw нaшегw омъ ЛІТУРГ цA нaшегw арeй:е1 ЛІТУРГАле…и1е ЛІТУРГ Никола1евиче, ЛІТУРГњ ЛІТУРГ дhко.ерeй:жaшегw вэ, ЛІТУРГ побёдhко.э,
прeй:ебывaшегw нaшегw іaконъ:и, ЛІТУРГми1рeй:э, ЛІТУРГи32 ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у ЛІТУРГнaшегw aшегw шему ЛІТУРГнaшегw аипaшегw че ЛІТУРГпоспэши1ти ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпособи1ти ЛІТУРГє3мY ЛІТУРГво ЛІТУРГвсёхъ, ЛІТУРГи3
покорeй:и1ти ЛІТУРГподhко.ъ ЛІТУРГнaшегw 0зэ ЛІТУРГє3гw w2 ЛІТУРГвсsкагw о ЛІТУРГврeй:агw A ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсупостaшегw та.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй, ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы.

Е#ще2 ЛІТУРГмо1лимсz ЛІТУРГњ ЛІТУРГвеликомъ ЛІТУРГкнaшегw з
7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки э ЛІТУРГмихаилэ, ЛІТУРГсобирeй:ателэ ЛІТУРГополченaшегw нaшегw агw о ЛІТУРГвойска. ЛІТУРГ

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй, ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы.
Мlгослови2, владhко.тва ЛІТУРГпрeй:илёжнaшегw агw w ЛІТУРГмолeй:нaшегw іaконъ:z:

ГDу пом0лимсz.и  ЛІТУРГ б9е  ЛІТУРГ нaшегw aшегw шъ,  ЛІТУРГ прeй:илёжнaшегw ое  ЛІТУРГ сіaконъ:E  ЛІТУРГ молeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ прeй:іaконъ:ими2  ЛІТУРГ t  ЛІТУРГ твои1хъ  ЛІТУРГ рeй:†бъ,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ поми1луй  ЛІТУРГ нaшегw aшегw съ  ЛІТУРГ по  ЛІТУРГ мнaшегw 0жеству  ЛІТУРГ ми1лости  ЛІТУРГ твоеS,  ЛІТУРГ и3
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щедhко.рeй:Hвъ.ты ЛІТУРГтво‰ ЛІТУРГнaшегw изпосли2 ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw ы,2  ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГвс‰ ЛІТУРГлю1дhко.и ЛІТУРГтво‰, ЛІТУРГчaшегw ющыz ЛІТУРГt ЛІТУРГтебE ЛІТУРГбогw aшегw тыz ЛІТУРГми1лости.

Е#ще2  ЛІТУРГ мо1лимсz ЛІТУРГ њ ЛІТУРГБо1гw ом ЛІТУРГи1збрeй:анaшегw нaшегw омъ ЛІТУРГи ЛІТУРГхрeй:анaшегw и1момъ ЛІТУРГнaшегw арeй:о1дhко.е  ЛІТУРГрeй:у1сскомъ, ЛІТУРГи ЛІТУРГпрeй:инaшегw z1тии ЛІТУРГв
серeй:дhко.цA нaшегw а1 ЛІТУРГрeй:у1сские ЛІТУРГБо1гw омъ ЛІТУРГдhко.арeй:о1ванaшегw нaшегw огw о ЛІТУРГцA нaшегw арeй:z1.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй. ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы.

Е#ще2  ЛІТУРГ мо1лимсz ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГст\ёйшемъ ЛІТУРГ сmн0дэ, нaшегw о1дhко.э,  ЛІТУРГ[аще  ЛІТУРГподhко.  ЛІТУРГ митрeй:ополитом,  ЛІТУРГпрeй:игw лагw олетъ: и8  ЛІТУРГ њ
митрeй:ополi1тэ ЛІТУРГнaшегw а1шемъ, ЛІТУРГи4м=къ, ЛІТУРГегw w1же ЛІТУРГобласть], ЛІТУРГи32 ЛІТУРГвсeй:й ЛІТУРГво ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитЁ ЛІТУРГбрeй:aшегw тіaконъ:и ЛІТУРГнaшегw aшегw шей.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй, ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы.

Е#щE ЛІТУРГмо1лимсz ЛІТУРГо ЛІТУРГвсе1мъ ЛІТУРГи4хъ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитолюби1вомъ ЛІТУРГво1инaшегw ствэ. ЛІТУРГ

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй, ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы.

Е#щE ЛІТУРГм0лимсz ЛІТУРГњ ЛІТУРГбрeй:aшегw тіaконъ:zхъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ, ЛІТУРГсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw ицA нaшегw эхъ, ЛІТУРГсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиенaшегw нaшегw омонaшегw aшегw сэхъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ всeй:мъ ЛІТУРГво ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитЁ
брeй:aшегw тствэ ЛІТУРГнaшегw aшегw шемъ

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй, ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы.
Дополнительные прошения

Здhко.есь ЛІТУРГмогw ут ЛІТУРГбыть ЛІТУРГдhко.ополнaшегw ительнaшегw ые ЛІТУРГпрeй:ошенaшегw ия

Е#щE  ЛІТУРГ м0лимсz  ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.жeй:нaшегw нaшегw ыхъ  ЛІТУРГ и32  ЛІТУРГ прeй:иснaшегw опaшегw мzтнaшегw ыхъ  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw ёйшихъ  ЛІТУРГ патрeй:іaконъ:aшегw рeй:сэхъ
прeй:авослaшегw внaшегw ыхъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ бл\гw очести1выхъ ЛІТУРГцA нaшегw Rёхъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ бл\гw овёрeй:нaшегw ыхъ ЛІТУРГцA нaшегw Rи1цA нaшегw ахъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ создhко.aшегw телехъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w
хрeй:aшегw ма  ЛІТУРГ сегw w2  ЛІТУРГ Šѓще  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ њби1тели:  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw z  ЛІТУРГ nтцA нaшегw би1тели  ЛІТУРГ сеS],  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГ всёхъ  ЛІТУРГ прeй:eй:ждhко.е  ЛІТУРГ почи1вшихъ
о3тцA нaшегw ёхъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГбрeй:aшегw тіaконъ:zхъ, ЛІТУРГздhко.ё ЛІТУРГлежaшегw щихъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГповсю1дhко.у ЛІТУРГпрeй:авослaшегw внaшегw ыхъ.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй, ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы.

Е#щE ЛІТУРГм0лимсz ЛІТУРГњ ЛІТУРГплодhко.онaшегw осsщихъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.обрeй:одhко.ёющихъ ЛІТУРГво ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёмъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ всечестнaшегw ёмъ ЛІТУРГхрeй:aшегw мэ
сeй:мъ, ЛІТУРГтрeй:уждhко.aшегw ющихсz, ЛІТУРГпою1щихъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГпрeй:едhко.стоsщихъ ЛІТУРГлю1дhко.ехъ, ЛІТУРГњжидhко.aшегw ющихъ ЛІТУРГt  ЛІТУРГтебE ЛІТУРГвели1кіaконъ:z  ЛІТУРГи3
богw aшегw тыz ЛІТУРГмлcти.

Ли1къ: ЛІТУРГГдhко.cи ЛІТУРГпоми2луй, ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы.
Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГже ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ

:

Ћкw ЛІТУРГми1лостивъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГчlгослови2, владhко.вэколю1бецA нaшегw ъ  ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ  ЛІТУРГє3си2, ЛІТУРГ и3 ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГслaшегw ву ЛІТУРГ возсылaшегw емъ, ЛІТУРГ nтцA нaшегw цA нaшегw Y7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки , ЛІТУРГ и3 ЛІТУРГ снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу, ЛІТУРГ и3
с™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Ектения за успоших
Ѓще ЛІТУРГли ЛІТУРГбyдhко.етъ ЛІТУРГњ ЛІТУРГўс0пшихъ ЛІТУРГпрeй:инaшегw ошeй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ  ЛІТУРГи3ли2  ЛІТУРГ свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГє3ктенaшегw іaконъ:ю2
сіaконъ:ю2:
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

14

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй. ЛІТУРГТрeй:иждhко.ы

Поми1луй ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГпо ЛІТУРГвели1цA нaшегw эй ЛІТУРГмлcти ЛІТУРГтвоeй:й, ЛІТУРГм0лимъ ЛІТУРГти ЛІТУРГсz, ЛІТУРГўслhхъ nтцA нaшегw ши ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпоми1луй.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй. ЛІТУРГтрeй:иждhко.ы

Е#щE  ЛІТУРГ м0лимсz  ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГ ўпокоeй:нaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГ дhко.yшъ  ЛІТУРГ ўс0пшихъ  ЛІТУРГ рeй:абHвъ.въ  ЛІТУРГ б9іaконъ:ихъ,  ЛІТУРГ и4м>къ,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГ є4же
прeй:ости1тисz ЛІТУРГи5мъ ЛІТУРГвсsкому ЛІТУРГпрeй:егw рeй:эшeй:нaшегw іaконъ:ю, ЛІТУРГв0льнaшегw ому ЛІТУРГже ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw ев0льнaшегw ому.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй. ЛІТУРГтрeй:иждhко.ы

Ћкw ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ ЛІТУРГўчинaшегw и1тъ ЛІТУРГдhко.yшы ЛІТУРГи4хъ, ЛІТУРГи3дhко.ёже ЛІТУРГпрeй:aшегw ведhко.нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГўпокоsютсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй. ЛІТУРГтрeй:иждhко.ы

Ми1лости ЛІТУРГб9іaконъ:z, ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитва ЛІТУРГнaшегw бcнaшегw агw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ ЛІТУРГи4хъ, ЛІТУРГў ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитA ЛІТУРГбезсмeй:рeй:тнaшегw агw w ЛІТУРГцA нaшегw RS

и3 ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГпрeй:0симъ. ЛІТУРГ

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и. ЛІТУРГ

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГмолитву

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГБ9е ЛІТУРГдhко.ухHвъ.въ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвсsкіaконъ:z ЛІТУРГпл0ти, ЛІТУРГсмeй:рeй:ть ЛІТУРГпопрeй:aшегw вый ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw вола ЛІТУРГўпрeй:аздhко.нaшегw и1вый, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГмjрeй:у  ЛІТУРГтвоемY ЛІТУРГдhко.арeй:овaшегw вый:
сaшегw мъ,  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и,  ЛІТУРГ пок0й  ЛІТУРГ дhко.yшы  ЛІТУРГ ўс0пшихъ  ЛІТУРГ рeй:†бъ  ЛІТУРГ твои1хъ,  ЛІТУРГи4м>къ,  ЛІТУРГвъ  ЛІТУРГ мёстэ  ЛІТУРГ свётлэ,  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ мёстэ  ЛІТУРГ ѕлaшегw чнaшегw э,  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ мёстэ  ЛІТУРГ пок0йнaшегw э,
tнaшегw ю1дhко.уже  ЛІТУРГ tбэжE  ЛІТУРГ болёзнaшегw ь,  ЛІТУРГ печaшегw ль  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ воздhко.ыхaшегw нaшегw іaконъ:е.  ЛІТУРГ всsкое  ЛІТУРГ согw рeй:эшeй:нaшегw іaконъ:е,  ЛІТУРГ содhко.ёzнaшегw нaшегw ое  ЛІТУРГ и4ми  ЛІТУРГ сл0вомъ,  ЛІТУРГ и3ли2  ЛІТУРГ дhко.ёломъ,  ЛІТУРГ и3ли2
помышлeй:нaшегw іaконъ:емъ, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw jй ЛІТУРГчlгослови2, владhко.вэколю1бецA нaшегw ъ  ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ, ЛІТУРГпрeй:ости2:  ЛІТУРГћкw ЛІТУРГнaшегw ёсть ЛІТУРГчеловёкъ, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГжи1въ ЛІТУРГбyдhко.етъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw е  ЛІТУРГсогw рeй:эши1тъ: ЛІТУРГтhхъ nтцA нaшегw   ЛІТУРГ бо
є3дhко.инaшегw 1 ъ ЛІТУРГкрeй:омЁ ЛІТУРГгw рeй:эхA, ЛІТУРГпрeй:aшегw вдhко.а ЛІТУРГтвоS ЛІТУРГпрeй:aшегw вдhко.а ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсл0во ЛІТУРГтвоE ЛІТУРГи4стинaшегw а.

Возгw лaшегw съ:

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ

:

Ћкw ЛІТУРГты2 ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГвоскрeй:есeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГи3 ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпок0й ЛІТУРГўс0пшихъ ЛІТУРГрeй:†бъ ЛІТУРГтвои1хъ, ЛІТУРГи4м>къ, ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE ЛІТУРГб9е
нaшегw aшегw шъ,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ тебЁ ЛІТУРГслaшегw ву  ЛІТУРГвозсылaшегw емъ,  ЛІТУРГсо ЛІТУРГбезнaшегw ачaшегw льнaшегw ымъ ЛІТУРГтвои1мъ ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:мъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw мъ ЛІТУРГи3
бlгослови2, владhко.гw и1мъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГживотворeй:sщимъ ЛІТУРГтвои1мъ ЛІТУРГдhко.¦омъ, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Закрываются Царские Врата
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГПомоли1тесz, ЛІТУРГњгw лашeй:нaшегw нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ви.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Вёрeй:нaшегw іaконъ:и, ЛІТУРГњ ЛІТУРГњгw лашeй:нaшегw нaшегw ыхъ ЛІТУРГпом0лимсz, ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь ЛІТУРГпоми1луетъ ЛІТУРГи5хъ.
Њгw ласи1тъ ЛІТУРГи5хъ ЛІТУРГсл0вомъ ЛІТУРГи4стинaшегw ы.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.
Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.
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Tкрeй:hхъ nтцA нaшегw етъ ЛІТУРГи5мъ ЛІТУРГє3ђліaконъ:е ЛІТУРГпрeй:aшегw вдhко.ы.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Соедhко.инaшегw и1тъ ЛІТУРГи5хъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёй ЛІТУРГсвоeй:й ЛІТУРГсоб0рeй:нaшегw эй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГґпcльстэй ЛІТУРГцA нaшегw eй:рeй:кви.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Спаси2, ЛІТУРГпоми1луй, ЛІТУРГзаступи2 ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГи5хъ, ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw тіaконъ:ю.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Њгw лашeй:нaшегw нaшегw іaконъ:и, ЛІТУРГгw лавы6 ЛІТУРГвaшегw шz ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ви ЛІТУРГпрeй:иклонaшегw и1те.

Ли1къ: ЛІТУРГТебЁ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и.

Мlгослови2, владhко.тва ЛІТУРГњ ЛІТУРГњгw лашeй:нaшегw нaшегw ыхъ, ЛІТУРГпрeй:eй:ждhко.е ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГвознaшегw ошeй:нaшегw іaконъ:z:

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГмолитву

:

ГDу пом0лимсz.и  ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ,  ЛІТУРГи4же ЛІТУРГнaшегw а  ЛІТУРГвыс0кихъ  ЛІТУРГживhхъ nтцA нaшегw й  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw а  ЛІТУРГсмирeй:є1нaшегw нaшегw ыz ЛІТУРГпрeй:изирeй:aшегw zй, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГспасeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГрeй:0дhко.у  ЛІТУРГчlгослови2, владhко.вёческому  ЛІТУРГнaшегw изпослaшегw вый,
є3дhко.инaшегw орeй:0дhко.нaшегw агw о ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа ЛІТУРГтвоегw о2 ЛІТУРГи3 ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw о ЛІТУРГї}са ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитA: ЛІТУРГпрeй:и1зрeй:и ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГрeй:абы6 ЛІТУРГтво‰ ЛІТУРГњгw лашє1нaшегw нaшегw ыz, ЛІТУРГподhко.кл0нaшегw шыz ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГсво‰ ЛІТУРГвы6z, ЛІТУРГи3
сподhко.0би ЛІТУРГ| ЛІТУРГво ЛІТУРГврeй:eй:мz ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ополyчнaшегw ое ЛІТУРГбaшегw нaшегw и  ЛІТУРГпакибытіaконъ:S, ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ nтцA нaшегw дhко.eй:ждhко.и  ЛІТУРГнaшегw етлёнaшегw іaконъ:z, ЛІТУРГсоедhко.инaшегw и2  ЛІТУРГ и5хъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёй ЛІТУРГтвоeй:й
соб0рeй:нaшегw эй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГґпcльстэй ЛІТУРГцA нaшегw eй:рeй:кви, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсопрeй:ичти2 ЛІТУРГих5 ъ ЛІТУРГи3збрeй:aшегw нaшегw нaшегw ому ЛІТУРГтвоемY ЛІТУРГстaшегw дhко.у.

Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:
Да ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтjи ЛІТУРГсъ ЛІТУРГнaшегw aшегw ми ЛІТУРГслaшегw вzтъ ЛІТУРГпрeй:ечестнaшегw 0е ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвеликолёпое ЛІТУРГи4мz ЛІТУРГтвоE, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w
дhко.¦а, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГгw лагw 0летъ: ЛІТУРГЕ#ли1цA нaшегw ы ЛІТУРГњгw лашeй:нaшегw нaшегw іaконъ:и, ЛІТУРГи3зыдhко.и1те.
Ѓще ЛІТУРГли ЛІТУРГє4сть ЛІТУРГвторeй:hхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ, ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГт0й:

Њгw лашeй:нaшегw нaшегw іaконъ:и, ЛІТУРГи3зыдhко.и1те.
Тaшегw же ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГпeй:рeй:вый:

Е#ли1цA нaшегw ы ЛІТУРГњгw лашeй:нaшегw нaшегw іaконъ:и, ЛІТУРГи3зыдhко.и1те.
Да ЛІТУРГнaшегw и ЛІТУРГкто2 ЛІТУРГt ЛІТУРГњгw лашeй:нaшегw нaшегw ыхъ: ЛІТУРГє3ли1цA нaшегw ы ЛІТУРГвёрeй:нaшегw іaконъ:и, ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГми1рeй:омъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Если священник служит один без диакона
Ѓще ЛІТУРГли ЛІТУРГже ЛІТУРГє3дhко.инaшегw 1 ъ ЛІТУРГт0чіaконъ:ю ЛІТУРГїерeй:eй:й, ЛІТУРГтогw дhко.A ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГси1цA нaшегw е:

Е#ли1цA нaшегw ы  ЛІТУРГњгw лашeй:нaшегw нaшегw іaконъ:и, ЛІТУРГ и3зыдhко.и1те, ЛІТУРГ њгw лашeй:нaшегw нaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГ и3зыдhко.и1те, ЛІТУРГ є3ли1цA нaшегw ы  ЛІТУРГ њгw лашeй:нaшегw нaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГ и3зыдhко.и1те: ЛІТУРГ дhко.а
нaшегw и ЛІТУРГкто2 ЛІТУРГt ЛІТУРГњгw лашeй:нaшегw нaшегw ыхъ, ЛІТУРГє3ли1цA нaшегw ы ЛІТУРГвёрeй:нaшегw іaконъ:и, ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГми1рeй:омъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.
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Мlгослови2, владhко.тва ЛІТУРГвёрeй:нaшегw ыхъ, ЛІТУРГпeй:рeй:ваz, ЛІТУРГпо ЛІТУРГє4же ЛІТУРГрeй:аспрeй:острeй:eй:ти ЛІТУРГґнaшегw тіaконъ:ми1нaшегw съ:
Бlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:и1мъ  ЛІТУРГ тS  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и  ЛІТУРГ б9е  ЛІТУРГ си1лъ,  ЛІТУРГ сподhко.0бившагw о  ЛІТУРГ нaшегw aшегw съ  ЛІТУРГ прeй:едhко.стaшегw ти  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw 0му  ЛІТУРГ твоемY  ЛІТУРГ жeй:рeй:твенaшегw нaшегw ику,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ прeй:ипaшегw сти  ЛІТУРГ ко
щедhко.рeй:0тамъ ЛІТУРГтвои6мъ ЛІТУРГњ ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ ЛІТУРГгw рeй:эсёхъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГњ ЛІТУРГлюдhко.ски1хъ ЛІТУРГнaшегw евёдhко.энaшегw іaконъ:ихъ. ЛІТУРГпрeй:іaконъ:ими2 ЛІТУРГб9е ЛІТУРГмолeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГнaшегw aшегw ше, ЛІТУРГсотворeй:и1 ЛІТУРГнaшегw ы ЛІТУРГдhко.ост0йнaшегw ы ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw ти,
є4же ЛІТУРГпрeй:инaшегw оси1ти ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГмолє1нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГи3 ЛІТУРГмольбы6, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГжє1рeй:твы ЛІТУРГбезкрeй:Hвъ.внaшегw ыz ЛІТУРГњ ЛІТУРГвсёхъ ЛІТУРГлю1дhко.ехъ ЛІТУРГтвои1хъ: ЛІТУРГи3 ЛІТУРГўдhко.овли2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ, ЛІТУРГи5хже ЛІТУРГположи1лъ
є3си2  ЛІТУРГ въ ЛІТУРГслyжбу ЛІТУРГтвою2  ЛІТУРГ сіaконъ:ю,2  ЛІТУРГси1лою ЛІТУРГдhко.¦а ЛІТУРГтвоегw w2  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w, ЛІТУРГнaшегw еwсуждhко.eй:нaшегw нaшегw w  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw епрeй:еткнaшегw овeй:нaшегw нaшегw w  ЛІТУРГвъ ЛІТУРГчи1стэмъ ЛІТУРГсвидhко.ётельствэ ЛІТУРГс0вэсти
нaшегw aшегw шеz, ЛІТУРГпрeй:изывaшегw ти ЛІТУРГтS ЛІТУРГнaшегw а  ЛІТУРГвсsкое ЛІТУРГврeй:eй:мz ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ мёсто: ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГпослyшаz ЛІТУРГнaшегw aшегw съ, ЛІТУРГми1лостивъ ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГбyдhко.еши, ЛІТУРГво ЛІТУРГмнaшегw 0жествэ ЛІТУРГтвоеS
бlгослови2, владhко.гw ости.

Заступи2, ЛІТУРГспаси2, ЛІТУРГпоми1луй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГблагw одhко.aшегw тіaконъ:ю.
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГПрeй:емyдhко.рeй:ость.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е: ЛІТУРГЋкw ЛІТУРГ подhко.обaшегw етъ ЛІТУРГ тебЁ ЛІТУРГ всsкаz ЛІТУРГ слaшегw ва, ЛІТУРГ чeй:сть ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ поклонaшегw eй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГ nтцA нaшегw цA нaшегw Y7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки , ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу, ЛІТУРГ и3
с™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГПaшегw ки ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГми1рeй:омъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.
Не произносится,

если священник служит один без диакона
Е#гw дhко.A ЛІТУРГсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw ъ ЛІТУРГслyжитъ, ЛІТУРГсіaконъ:‰ ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГгw лагw 0летъ:

Њ ЛІТУРГсвhхъ nтцA нaшегw шнaшегw эмъ ЛІТУРГми1рeй:э, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГспасeй:нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГдhко.yшъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Њ ЛІТУРГ ми1рeй:э  ЛІТУРГ всегw w2  ЛІТУРГ мjрeй:а,  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw остоsнaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ  ЛІТУРГ б9іaконъ:ихъ  ЛІТУРГ цA нaшегw Rквeй:й  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ соедhко.инaшегw eй:нaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГ всёхъ,  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.у
пом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Њ ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw ёмъ ЛІТУРГхрeй:aшегw мэ ЛІТУРГсeй:мъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ съ ЛІТУРГвёрeй:ою, ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw огw овёнaшегw іaконъ:емъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ стрeй:aшегw хомъ ЛІТУРГб9іaконъ:имъ ЛІТУРГвходhко.sщихъ
в0нaшегw ь, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Њ ЛІТУРГи3збaшегw витисz ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГt ЛІТУРГвсsкіaконъ:z ЛІТУРГск0рeй:би, ЛІТУРГгw нaшегw ёва ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw yждhко.ы, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.
Мlгослови2, владhко.тва ЛІТУРГвёрeй:нaшегw ыхъ, ЛІТУРГвторeй:aшегw z:

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГмолитву

:

Пaшегw ки,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ мнaшегw 0гw аждhко.ы  ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГпрeй:ипaшегw дhко.аемъ, ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГм0лимсz,  ЛІТУРГблагw jй  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ человэколю1бче, ЛІТУРГћкw  ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГпрeй:изрeй:ёвъ ЛІТУРГнaшегw а  ЛІТУРГмолeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГнaшегw aшегw ше,
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њчи1стиши ЛІТУРГнaшегw aшегw шz ЛІТУРГдhко.yшы ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ тэлесA ЛІТУРГt ЛІТУРГвсsкіaконъ:z  ЛІТУРГсквeй:рeй:нaшегw ы  ЛІТУРГпл0ти ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.yха, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.aшегw си ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГнaшегw епови1нaшегw нaшегw ое ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw еwсуждhко.eй:нaшегw нaшегw ое ЛІТУРГпрeй:едhко.стоsнaшегw іaконъ:е
с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГтвоегw w2 ЛІТУРГжeй:рeй:твенaшегw нaшегw ика. ЛІТУРГдhко.aшегw рeй:уй ЛІТУРГже ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГмолsщымсz ЛІТУРГсъ ЛІТУРГнaшегw aшегw ми ЛІТУРГпрeй:еспёzнaшегw іaконъ:е ЛІТУРГжитіaконъ:S ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвёрeй:ы ЛІТУРГи3 ЛІТУРГрeй:aшегw зума ЛІТУРГдhко.ух0внaшегw агw w: ЛІТУРГдhко.aшегw ждhко.ь
и5мъ ЛІТУРГвсегw дhко.A  ЛІТУРГсо ЛІТУРГстрeй:aшегw хомъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ люб0віaконъ:ю  ЛІТУРГслужaшегw щымъ ЛІТУРГтебЁ, ЛІТУРГнaшегw епови1нaшегw нaшегw w  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw еwсуждhко.eй:нaшегw нaшегw w  ЛІТУРГпрeй:ичасти1тисz ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГт†инaшегw ъ, ЛІТУРГи3
нaшегw ебeй:снaшегw агw w ЛІТУРГтвоегw w2 ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:z ЛІТУРГсподhко.0битисz.

Заступи2, ЛІТУРГспаси2, ЛІТУРГпоми1луй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГблагw одhко.aшегw тіaконъ:ю.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГПрeй:емyдhко.рeй:ость. ЛІТУРГ

Вх0дhко.итъ ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГсёверeй:нaшегw ыми ЛІТУРГдhко.вeй:рeй:ьми. ЛІТУРГ

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГже ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ

:

Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:  ЛІТУРГЋкw ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГподhко.8  ЛІТУРГ дhко.ерeй:жaшегw вою ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГвсегw дhко.A  ЛІТУРГхрeй:анaшегw и1ми, ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГслaшегw ву ЛІТУРГвозсылaшегw емъ,
nтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиY, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Открываются Царские Врата
И# ЛІТУРГtверeй:зaшегw ютсz ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw z ЛІТУРГдhко.вє1рeй:и.

Херувимская песнь
Ли1къ: ЛІТУРГ И́же Херуви́мы та́йно образу́юще, и животворя́щей
Тро́ице трисвяту́ю пе́снь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское
отложи́м попече́ние.
Я́ко да Царя́ всех поды́мем, А́нгельскими неви́димо
дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа.
АС Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГмолитву
:

Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГтaшегw йнaшегw w ЛІТУРГмоли1тву ЛІТУРГсіaконъ:ю:
Никт0же  ЛІТУРГдhко.ост0инaшегw ъ  ЛІТУРГ t ЛІТУРГ свzзaшегw вшихсz ЛІТУРГплотски1ми  ЛІТУРГпохотьми2  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ сластьми2  ЛІТУРГ прeй:иходhко.и1ти,  ЛІТУРГи3ли2  ЛІТУРГ прeй:ибли1житисz,  ЛІТУРГи3ли2  ЛІТУРГ служи1ти
тебЁ, ЛІТУРГцA нaшегw Rю2  ЛІТУРГ слaшегw вы: ЛІТУРГє4же ЛІТУРГбо ЛІТУРГслужи1ти ЛІТУРГтебЁ, ЛІТУРГвели1ко ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ стрeй:aшегw шнaшегw о  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ самёмъ ЛІТУРГнaшегw бcнaшегw ымъ ЛІТУРГси1ламъ. ЛІТУРГнaшегw о  ЛІТУРГnтцA нaшегw бaшегw че ЛІТУРГнaшегw еизрeй:ечeй:нaшегw нaшегw агw w ЛІТУРГрeй:aшегw дhко.и  ЛІТУРГи3
безмёрeй:нaшегw агw w ЛІТУРГтвоегw w2 ЛІТУРГчеловэколю1біaконъ:z, ЛІТУРГнaшегw епрeй:ел0жнaшегw w ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw еизмёнaшегw нaшегw w ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw лъ ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГчеловёкъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГґрeй:хіaконъ:ерeй:eй:й ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw лъ ЛІТУРГє3си2: ЛІТУРГи3 ЛІТУРГслужeй:бнaшегw ыz
сеS  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ безкрeй:0внaшегw ыz  ЛІТУРГ жeй:рeй:твы  ЛІТУРГ свzщенaшегw нaшегw одhко.ёйствіaконъ:е  ЛІТУРГ прeй:eй:дhко.алъ  ЛІТУРГ є3си2  ЛІТУРГ нaшегw aшегw мъ,  ЛІТУРГ ћкw  ЛІТУРГ вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю сока  ЛІТУРГ всёхъ.  ЛІТУРГ тhхъ nтцA нaшегw   ЛІТУРГ бо  ЛІТУРГ є3дhко.и1нaшегw ъ,  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и  ЛІТУРГ б9е  ЛІТУРГ нaшегw aшегw шъ,
владhко.hхъ nтцA нaшегw чествуеши ЛІТУРГнaшегw бcнaшегw ыми ЛІТУРГи3 ЛІТУРГземнaшегw hхъ nтцA нaшегw ми, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГпrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкит0лэ ЛІТУРГхерeй:увjмстэ ЛІТУРГнaшегw оси1мый, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГсерeй:афw1на:jмwвъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГцA нaшегw Rь ЛІТУРГї}левъ, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw ъ
с™hхъ nтцA нaшегw ъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГпочивaшегw zй. ЛІТУРГтS ЛІТУРГu5бо ЛІТУРГмолю2 ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw агw о ЛІТУРГблагw aшегw гw о ЛІТУРГи3 ЛІТУРГблагw опослyшливагw о: ЛІТУРГпрeй:и1зрeй:и  ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГмS ЛІТУРГгw рeй:ёшнaшегw агw о ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw епотрeй:eй:бнaшегw агw о
рeй:абA  ЛІТУРГтвоегw о2,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ њчи1сти  ЛІТУРГ мою2  ЛІТУРГ дhко.yшу  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГсeй:рeй:дhко.цA нaшегw е  ЛІТУРГt  ЛІТУРГ с0вэсти  ЛІТУРГлукaшегw выz,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГўдhко.овли1  ЛІТУРГмz,  ЛІТУРГ си1лою  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w  ЛІТУРГ твоегw w2  ЛІТУРГдhко.¦а,  ЛІТУРГњблечeй:нaшегw а
благw одhко.aшегw тіaконъ:ю ЛІТУРГсвzщeй:нaшегw ства, ЛІТУРГпрeй:едhко.стaшегw ти ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёй ЛІТУРГтвоeй:й ЛІТУРГсeй:й ЛІТУРГтрeй:апeй:зэ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсвzщенaшегw нaшегw одhко.ёйствовати ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0е ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:ечcтое ЛІТУРГтвоE ЛІТУРГтёло, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГчестнaшегw yю
крeй:0вь. ЛІТУРГкъ ЛІТУРГтебё ЛІТУРГбо ЛІТУРГпрeй:ихождhко.Y  ЛІТУРГпрeй:икл0нaшегw ь  ЛІТУРГмою2  ЛІТУРГ вhхъ nтцA нaшегw ю, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ молю1  ЛІТУРГ ти ЛІТУРГсz, ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГнaшегw е  ЛІТУРГtврeй:ати1ши ЛІТУРГлицA нaшегw A  ЛІТУРГтвоегw w2  ЛІТУРГ t ЛІТУРГменaшегw E, ЛІТУРГнaшегw ижE ЛІТУРГtрeй:и1нaшегw еши
менaшегw E  ЛІТУРГ t  ЛІТУРГ џтрeй:wкъ  ЛІТУРГ твои1хъ:  ЛІТУРГ нaшегw о  ЛІТУРГ сподhко.0би  ЛІТУРГ прeй:инaшегw есє1нaшегw нaшегw ымъ  ЛІТУРГ тебЁ  ЛІТУРГ бhхъ nтцA нaшегw ти,  ЛІТУРГ мнaшегw 0ю  ЛІТУРГ гw рeй:ёшнaшегw ымъ  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ нaшегw едhко.ост0йнaшегw ымъ  ЛІТУРГ рeй:аб0мъ  ЛІТУРГ твои1мъ,
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дhко.арeй:Hвъ.мъ ЛІТУРГси6мъ. ЛІТУРГтhхъ nтцA нaшегw  ЛІТУРГбо ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГпрeй:инaшегw осsй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:инaшегw оси1мый, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:іaконъ:eй:млzй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГрeй:аздhко.авaшегw емый ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГслaшегw ву ЛІТУРГвозсылaшегw емъ, ЛІТУРГсо
безнaшегw ачaшегw льнaшегw ымъ ЛІТУРГтвои1мъ ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:мъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw мъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ благw и1мъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ животворeй:sщимъ ЛІТУРГтвои1мъ ЛІТУРГдhко.¦омъ, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ во ЛІТУРГвёки
вэкHвъ.въ. ЛІТУРГ

АС Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГумываz ЛІТУРГрeй:уки ЛІТУРГпрeй:едhко. ЛІТУРГЦВ, ЛІТУРГмолитву ЛІТУРГгw лагw олетъ:
ГDу пом0лимсz.и  ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ¤ ЛІТУРГw6с™hхъ nтцA нaшегw и1вый  ЛІТУРГстрeй:унaшегw 6  ЛІТУРГ joби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ,рeй:дhко.†нaшегw скіaконъ:z  ЛІТУРГсп7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиси1тельнaшегw ымъ ЛІТУРГтвои1мъ ЛІТУРГkзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.влeй:нaшегw іaконъ:емъ: ЛІТУРГсaшегw мъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГнaшегw изпосли2  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.дhко.aшегw ть ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw о
твоегw w2 ЛІТУРГдhко.¦а ЛІТУРГи3 ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ослови2 ЛІТУРГв0дhко.у ЛІТУРГсіaконъ:ю2¤ ЛІТУРГко ЛІТУРГњсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw іaконъ:ю ЛІТУРГвсёхъ ЛІТУРГлюдhко.eй:й ЛІТУРГтвои1хъ¤ ЛІТУРГkзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.1ко ЛІТУРГблгw cвeй:нaшегw ъ ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ. ЛІТУРГҐми1нaшегw ь. ЛІТУРГ

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГодhко.еваетъ ЛІТУРГомофw1на:орeй:ий.
Великий вход

АС Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ ЦВ  ЛІТУРГ кадhко.ит  ЛІТУРГсвятый  ЛІТУРГ дhко.искосъ ЛІТУРГ трeй:ищи  ЛІТУРГ по  ЛІТУРГ чинaшегw у,  ЛІТУРГ отдhко.аетъ

кадhко.ильнaшегw ицA нaшегw у  ЛІТУРГи ЛІТУРГпрeй:инaшегw имаетъ  ЛІТУРГсвятый ЛІТУРГ дhко.искосъ ЛІТУРГ в ЛІТУРГрeй:уки, ЛІТУРГцA нaшегw елуетъ ЛІТУРГегw о, ЛІТУРГлицA нaшегw омъ ЛІТУРГк
нaшегw арeй:одhко.у ЛІТУРГвознaшегw оситъ ЛІТУРГсвятый ЛІТУРГдhко.искосъ ЛІТУРГи ЛІТУРГгw лагw олетъ: ЛІТУРГ
Великагw о  ЛІТУРГ кнaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкизz  ЛІТУРГ михаила, ЛІТУРГ собирeй:ателz ЛІТУРГ ополченaшегw нaшегw агw о  ЛІТУРГ войска,  ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГ помzнaшегw eй:тъ  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.ь  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ цA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:и  ЛІТУРГ своeй:мъ,  ЛІТУРГ всегw дhко.A,  ЛІТУРГ нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГ и3
прeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ. ЛІТУРГ

Бо1гw омъ ЛІТУРГи1збрeй:анaшегw нaшегw ый ЛІТУРГи ЛІТУРГхрeй:анaшегw и1мый ЛІТУРГнaшегw арeй:о1дhко.ъ ЛІТУРГрeй:у1сский, ЛІТУРГ ЛІТУРГ дhко.а ЛІТУРГпомzнaшегw eй:тъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ ЛІТУРГво ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:и ЛІТУРГсвоeй:мъ, ЛІТУРГвсегw дhко.A, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво
вёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.
 ЛІТУРГДіaконъ: ЛІТУРГ ЛІТУРГaшегw  ЛІТУРГконaшегw  ЛІТУРГъ ЛІТУРГгw лагw 0летъ:

С™hхъ nтцA нaшегw ёйшіaконъ:й ЛІТУРГсmн0дэ, нaшегw 0дhко.ъ ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГпомzнaшегw eй:тъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ ЛІТУРГво ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:и ЛІТУРГсвоeй:мъ, ЛІТУРГвсегw дhко.A, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

АС Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГпоставляетъ ЛІТУРГсвятый ЛІТУРГдhко.искосъ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГтрeй:апезу, ЛІТУРГгw лагw олz: ЛІТУРГ
Благw оoби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ,брeй:aшегw знaшегw ый ЛІТУРГїHвъ.сифw1на:ъ, ЛІТУРГсо ЛІТУРГдhко.рeй:eй:ва ЛІТУРГснaшегw eй:мъ ЛІТУРГпрeй:ечcтое ЛІТУРГтвоE ЛІТУРГ тёло, ЛІТУРГплащанaшегw и1цA нaшегw ею ЛІТУРГчи1стою ЛІТУРГњбви1въ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ благw оухaшегw нaшегw ьми ЛІТУРГво
гw рeй:0бэ ЛІТУРГнaшегw 0вэ ЛІТУРГзакрeй:hхъ nтцA нaшегw въ, ЛІТУРГположи2.
Та1же ЛІТУРГсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкие1нaшегw нaшегw икъ:

АС Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвъ ЛІТУРГЦВ ЛІТУРГкадhко.ит ЛІТУРГпотирeй:ъ ЛІТУРГтрeй:ищи ЛІТУРГпо ЛІТУРГчинaшегw у, ЛІТУРГотдhко.аетъ ЛІТУРГкадhко.ильнaшегw ицA нaшегw у  ЛІТУРГи

прeй:инaшегw имаетъ ЛІТУРГпотирeй:ъ ЛІТУРГв ЛІТУРГрeй:уки, ЛІТУРГцA нaшегw елуетъ ЛІТУРГегw о, ЛІТУРГлицA нaшегw омъ ЛІТУРГк ЛІТУРГнaшегw арeй:одhко.у ЛІТУРГвознaшегw оситъ ЛІТУРГпотирeй:ъ
и ЛІТУРГгw лагw олетъ: ЛІТУРГ
Всёхъ ЛІТУРГвaшегw съ??, ЛІТУРГпрeй:авослaшегw внaшегw ыхъ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитіaконъ:aшегw нaшегw ъ, ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГпомzнaшегw eй:тъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ ЛІТУРГво ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:и ЛІТУРГсвоeй:мъ, ЛІТУРГвсегw дhко.A, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:ис1 нaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

АС Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГпоставляетъ ЛІТУРГпотирeй:ъ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГтрeй:апезу ЛІТУРГи ЛІТУРГгw лагw олетъ: ЛІТУРГ
Во ЛІТУРГгw рeй:0бэ ЛІТУРГпл0тски, ЛІТУРГво ЛІТУРГѓдhко.э  ЛІТУРГже ЛІТУРГсъ ЛІТУРГдhко.ш7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:ю ЛІТУРГћкw ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГрeй:аи1 ЛІТУРГ же ЛІТУРГсъ ЛІТУРГрeй:азб0йнaшегw икомъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГ нaшегw а  ЛІТУРГпrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкит0лэ ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw лъ ЛІТУРГє3си2  ЛІТУРГ хrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE, ЛІТУРГсо
nтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:мъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.¦омъ, ЛІТУРГвс‰ ЛІТУРГи3сполнaшегw szй ЛІТУРГнaшегw еwпи1санaшегw нaшегw ый.
Ћкw ЛІТУРГживонaшегw 0сецA нaшегw ъ, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГрeй:аS ЛІТУРГкрeй:аснaшегw ёйшіaконъ:й  ЛІТУРГвои1стинaшегw нaшегw у, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ всsкагw w ЛІТУРГчерeй:т0гw а  ЛІТУРГцA нaшегw aшегw рeй:скагw w ЛІТУРГkзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.ви1сz ЛІТУРГсвэтлёйшіaконъ:й  ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE ЛІТУРГгw рeй:0бъ ЛІТУРГтв0й,
и3ст0чнaшегw икъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГвоскрeй:есeй:нaшегw іaконъ:z.
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Просительная ектения
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГИ#сп0лнaшегw имъ ЛІТУРГмоли1тву ЛІТУРГнaшегw aшегw шу ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ви.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Њ ЛІТУРГпрeй:едhко.ложeй:нaшегw нaшегw ыхъ ЛІТУРГчестнaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГдhко.арeй:ёхъ, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Њ ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw ёмъ ЛІТУРГхрeй:aшегw мэ ЛІТУРГсeй:мъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ съ ЛІТУРГвёрeй:ою, ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw огw овёнaшегw іaконъ:емъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ стрeй:aшегw хомъ ЛІТУРГб9іaконъ:имъ ЛІТУРГвходhко.sщихъ
в0нaшегw ь, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Њ ЛІТУРГи3збaшегw витисz ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГt ЛІТУРГвсsкіaконъ:z ЛІТУРГск0рeй:би, ЛІТУРГгw нaшегw ёва ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw yждhко.ы, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Мlгослови2, владhко.тва ЛІТУРГпрeй:инaшегw ошeй:нaшегw іaконъ:z, ЛІТУРГпо ЛІТУРГпоставлeй:нaшегw іaконъ:и ЛІТУРГб9eй:ственaшегw нaшегw ыхъ ЛІТУРГдhко.арeй:Hвъ.въ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёй ЛІТУРГтрeй:апeй:зэ.
ГDу пом0лимсz.и  ЛІТУРГб9е ЛІТУРГ вседhко.ерeй:жи1телю,  ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw е  ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw е,  ЛІТУРГ прeй:іaконъ:eй:млzй  ЛІТУРГ жeй:рeй:тву  ЛІТУРГ хвалeй:нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГt  ЛІТУРГпрeй:изывaшегw ющихъ  ЛІТУРГ тS ЛІТУРГ всёмъ  ЛІТУРГсeй:рeй:дhко.цA нaшегw емъ.  ЛІТУРГ прeй:іaконъ:ими2  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ нaшегw aшегw съ
гw рeй:ёшнaшегw ыхъ  ЛІТУРГ молє1нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ прeй:инaшегw еси2  ЛІТУРГ ко  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw 0му  ЛІТУРГ твоемY  ЛІТУРГ жeй:рeй:твенaшегw нaшегw ику,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ ўдhко.овли2  ЛІТУРГ нaшегw aшегw съ  ЛІТУРГ прeй:инaшегw оси1ти  ЛІТУРГ тебЁ  ЛІТУРГ дhко.aшегw рeй:ы  ЛІТУРГ же  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ жє1рeй:твы
дhко.¦Hвъ.внaшегw ыz ЛІТУРГњ ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ ЛІТУРГгw рeй:эсёхъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГњ  ЛІТУРГлюдhко.ски1хъ ЛІТУРГнaшегw евёдhко.энaшегw іaконъ:ихъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсподhко.0би ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГњбрeй:эсти2 ЛІТУРГблагw одhко.aшегw ть ЛІТУРГпрeй:едhко.8 ЛІТУРГтоб0ю, ЛІТУРГє4же ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw ти ЛІТУРГтебЁ
благw опрeй:іaконъ:sтнaшегw эй ЛІТУРГжeй:рeй:твэ ЛІТУРГнaшегw aшегw шей, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ всели1тисz ЛІТУРГдhко.¦у ЛІТУРГблагw одhко.aшегw ти ЛІТУРГтвоеS ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw 0му ЛІТУРГвъ ЛІТУРГнaшегw aшегw съ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw а  ЛІТУРГпрeй:едhко.лежaшегw щихъ ЛІТУРГдhко.арeй:ёхъ ЛІТУРГси1хъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw а
всёхъ ЛІТУРГлю1дhко.ехъ ЛІТУРГтвои1хъ.

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГЗаступи2, ЛІТУРГспаси2, ЛІТУРГпоми1луй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw тіaконъ:ю.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Днaшегw E ЛІТУРГвсегw w2 ЛІТУРГсоверeй:шeй:нaшегw нaшегw а, ЛІТУРГсвsта, ЛІТУРГми1рeй:нaшегw а ЛІТУРГи3 ЛІТУРГбезгw рeй:ёшнaшегw а, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Ѓгw Gа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ла ЛІТУРГми1рeй:нaшегw а, ЛІТУРГвёрeй:нaшегw а ЛІТУРГнaшегw астaшегw внaшегw ика, ЛІТУРГхрeй:анaшегw и1телz ЛІТУРГдhко.yшъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтэлeй:съ ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Прeй:ощeй:нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГи3 ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:егw рeй:эшeй:нaшегw іaконъ:й ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Д0брeй:ыхъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГполeй:знaшегw ыхъ ЛІТУРГдhко.ушaшегw мъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шымъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГми1рeй:а ЛІТУРГмjрeй:ови, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Прeй:0чее ЛІТУРГврeй:eй:мz ЛІТУРГживотA ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГвъ ЛІТУРГми1рeй:э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпокаsнaшегw іaконъ:и ЛІТУРГсконaшегw чaшегw ти, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Хrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитіaконъ:aшегw нaшегw скіaконъ:z ЛІТУРГконaшегw чи1нaшегw ы ЛІТУРГживотA ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w, ЛІТУРГбезболёзнaшегw енaшегw нaшегw ы, ЛІТУРГнaшегw епостhхъ nтцA нaшегw дhко.нaшегw ы, ЛІТУРГми1рeй:нaшегw ы ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.0брeй:агw w
tвёта ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГстрeй:aшегw шнaшегw эмъ ЛІТУРГсудhко.и1щи ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкит0вэ ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw yю, ЛІТУРГпрeй:ечcтую, ЛІТУРГпрeй:ебlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw нaшегw ую, ЛІТУРГслaшегw внaшегw ую ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю сочцA нaшегw у  ЛІТУРГнaшегw aшегw шу ЛІТУРГбцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю соу, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:иснaшегw одhко.в7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу  ЛІТУРГмRjю ЛІТУРГсо
всёми ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw ми ЛІТУРГпомzнaшегw yвше, ЛІТУРГсaшегw ми ЛІТУРГсебE, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.рeй:угw ъ ЛІТУРГдhко.рeй:yгw а, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ вeй:сь ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитY ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у
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прeй:едhко.адhко.и1мъ.

Ли1къ: ЛІТУРГТебэ2 ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.
Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвозгw лашаетъ

:

Щедhко.рeй:0тами  ЛІТУРГ є3дhко.инaшегw орeй:0дhко.нaшегw агw w  ЛІТУРГ снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа  ЛІТУРГ твоегw w2,  ЛІТУРГ съ  ЛІТУРГ нaшегw и1мже  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw ъ  ЛІТУРГ є3си2,  ЛІТУРГ со  ЛІТУРГ прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw мъ  ЛІТУРГ и3
бlгослови2, владhко.гw и1мъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГживотворeй:sщимъ ЛІТУРГтвои1мъ ЛІТУРГдhко.¦омъ, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.
Їерeй:eй:й: ЛІТУРГМи1рeй:ъ ЛІТУРГвсBмъмъ.

АС

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Ли1къ: ЛІТУРГИ# ЛІТУРГдhко.¦ови ЛІТУРГтвоемY. ЛІТУРГ

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГисходhко.итъ ЛІТУРГи ЛІТУРГобома ЛІТУРГрeй:укама ЛІТУРГ+ ЛІТУРГнaшегw арeй:одhко.ъ

:

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГВозлю1бимъ ЛІТУРГдhко.рeй:угw ъ ЛІТУРГдhко.рeй:yгw а, ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГє3дhко.инaшегw омhхъ nтцA нaшегw сліaконъ:емъ ЛІТУРГи3сповёмы.

Ли1къ: ЛІТУРГNцA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw о ЛІТУРГдhко.¦а, ЛІТУРГтрeй:bцу є3диносyщную, и3 нераздёльную.цA нaшегw у ЛІТУРГє3дhко.инaшегw осyщнaшегw ую, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw ерeй:аздhко.ёльнaшегw ую.
Открывается завеса
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ: ЛІТУРГДвє1рeй:и, ЛІТУРГдhко.вє1рeй:и ЛІТУРГпрeй:емyдhко.рeй:остіaконъ:ю ЛІТУРГв0нaшегw мемъ.

Символ веры
Ли1къ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГлю1дhко.іaконъ:е, ЛІТУРГи3сповёдhко.анaшегw іaконъ:е ЛІТУРГвёрeй:ы:

Вёрeй:ую ЛІТУРГво ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw агw о ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а  ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA  ЛІТУРГвседhко.ерeй:жи1телz, ЛІТУРГтворeй:цA нaшегw A  ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ земли2,
ви6дhко.имымъ ЛІТУРГже ЛІТУРГвсBмъмъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw еви6дhко.имымъ.  ЛІТУРГИ#  ЛІТУРГво ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw агw о ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а  ЛІТУРГї}са ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитA,
снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа ЛІТУРГб9іaконъ:z, ЛІТУРГє3дhко.инaшегw орeй:0дhко.нaшегw агw о, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГt ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA ЛІТУРГрeй:ождhко.eй:нaшегw нaшегw агw о ЛІТУРГпрeй:eй:ждhко.е ЛІТУРГвсёхъ ЛІТУРГвBмъкъ:
свёта ЛІТУРГ t  ЛІТУРГ свёта,  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а  ЛІТУРГ и4стинaшегw нaшегw а  ЛІТУРГ t  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а  ЛІТУРГ и4стинaшегw нaшегw а,  ЛІТУРГ рeй:ождhко.eй:нaшегw нaшегw а,  ЛІТУРГ нaшегw е
сотворeй:eй:нaшегw нaшегw а, ЛІТУРГ є3дhко.инaшегw осyщнaшегw а  ЛІТУРГ nтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиY, ЛІТУРГ и4мже ЛІТУРГ вс‰ ЛІТУРГ бhхъ nтцA нaшегw ша. ЛІТУРГНaшегw съ ЛІТУРГ рeй:aшегw дhко.и  ЛІТУРГ человBмъкъ,
и3 ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГрeй:aшегw дhко.и ЛІТУРГспасeй:нaшегw іaконъ:z, ЛІТУРГсшeй:дhко.шагw о ЛІТУРГсъ ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкисъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвоплоти1вшагw осz ЛІТУРГt ЛІТУРГдhко.¦а
с™hхъ nтцA нaшегw а  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ мRjи  ЛІТУРГ дhко.в7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиы,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ вочеловёчшасz.  ЛІТУРГРаспsтагw о  ЛІТУРГ же  ЛІТУРГ за  ЛІТУРГ нaшегw ы2  ЛІТУРГ прeй:и
понaшегw тjйстэмъ  ЛІТУРГпіaконъ:лaшегw тэ,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ стрeй:адhко.aшегw вша, ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ погw рeй:ебeй:нaшегw нaшегw а.  ЛІТУРГИ#  ЛІТУРГвоскrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкишагw о  ЛІТУРГвъ
трeй:eй:тіaконъ:й ЛІТУРГдhко.eй:нaшегw ь ЛІТУРГпо ЛІТУРГписaшегw нaшегw іaконъ:хъ. ЛІТУРГИ#  ЛІТУРГвозшeй:дhко.шагw о ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкисA, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсэдhко.sща ЛІТУРГњдhко.еснaшегw yю
nтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA.  ЛІТУРГИ#  ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГгw рeй:zдhко.yщагw о ЛІТУРГсо ЛІТУРГслaшегw вою, ЛІТУРГсудhко.и1ти ЛІТУРГживы6мъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ мє1рeй:твымъ,
є3гw Hвъ.же  ЛІТУРГ цA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:ю  ЛІТУРГ нaшегw есть  ЛІТУРГ конaшегw цA нaшегw A.  ЛІТУРГИ#  ЛІТУРГвъ  ЛІТУРГ дhко.¦а  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw о,  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.а,  ЛІТУРГ и4стинaшегw нaшегw агw о  ЛІТУРГ и3
животворeй:sщагw о, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГt ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA  ЛІТУРГи3сходhко.sщагw о, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГсо ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:мъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиомъ
спокланaшегw sема  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ сслaшегw вима,  ЛІТУРГ гw лагw 0лавшагw о  ЛІТУРГ прeй:bцу є3диносyщную, и3 нераздёльную.рeй:0ки.  ЛІТУРГВо  ЛІТУРГ є3дhко.и1нaшегw у  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw yю
соб0рeй:нaшегw ую  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ ґпcльскую  ЛІТУРГ цA нaшегw Rковь.  ЛІТУРГИс# повёдhко.ую  ЛІТУРГ є3дhко.и1нaшегw о  ЛІТУРГ кRщeй:нaшегw іaконъ:е,  ЛІТУРГ во
њставлeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ.  ЛІТУРГЧaшегw ю  ЛІТУРГвоскrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкинaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГмeй:рeй:твымъ:  ЛІТУРГИ#  ЛІТУРГжи1знaшегw и  ЛІТУРГбyдhко.ущагw w
вёка. ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.
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Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГ Стaшегw нaшегw емъ ЛІТУРГдhко.0брeй:э, ЛІТУРГстaшегw нaшегw емъ ЛІТУРГсо ЛІТУРГстрeй:aшегw хомъ, ЛІТУРГв0нaшегw мемъ, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0е ЛІТУРГвознaшегw ошeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГвъ ЛІТУРГми1рeй:э
прeй:инaшегw оси1ти.

АС

Ли1къ: ЛІТУРГМи1лость ЛІТУРГми1рeй:а, ЛІТУРГжeй:рeй:тву ЛІТУРГхвалeй:нaшегw іaконъ:z. ЛІТУРГ

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГобрeй:ативсz ЛІТУРГк ЛІТУРГнaшегw арeй:одhко.у ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГзападhко.нaшегw ой ЛІТУРГсторeй:онaшегw е ЛІТУРГосенaшегw яетъ ЛІТУРГII ЛІТУРГи ЛІТУРГIII ЛІТУРГвозгw лашаетъ

:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГБlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw ть ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГї}са ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитA, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГлюбы2 ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а ЛІТУРГи3 ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:ичaшегw стіaконъ:е ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГдhко.¦а,
бyдhко.и ЛІТУРГсо ЛІТУРГвсёми ЛІТУРГвaшегw ми.

АС

Ли1къ: ЛІТУРГИ# ЛІТУРГсо ЛІТУРГдhко.¦омъ ЛІТУРГтвои1мъ. ЛІТУРГ

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГобрeй:ативсz ЛІТУРГк ЛІТУРГнaшегw арeй:одhко.у ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГюжнaшегw ой ЛІТУРГсторeй:онaшегw е ЛІТУРГосенaшегw яет ЛІТУРГII ЛІТУРГи ЛІТУРГIII ЛІТУРГвозгw лашаетъ

:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГГорeй:Ё ЛІТУРГи3мёимъ ЛІТУРГсерeй:дhко.цA нaшегw A.

Ли1къ: ЛІТУРГИ$мамы ЛІТУРГко ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у. ЛІТУРГ

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГобрeй:ативсz ЛІТУРГк ЛІТУРГнaшегw арeй:одhко.у ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГсеверeй:нaшегw ой ЛІТУРГсторeй:онaшегw е ЛІТУРГосенaшегw яет ЛІТУРГII ЛІТУРГи ЛІТУРГIII ЛІТУРГвозгw лашаетъ

:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГБlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:и1мъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а.

Ли1къ: ЛІТУРГ Дост0йнaшегw о  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ прeй:aшегw ведhко.нaшегw о  ЛІТУРГ є4сть,  ЛІТУРГ покланaшегw sтисz ЛІТУРГ nтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиY,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу,  ЛІТУРГ и3

с™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГтрeй:bцу є3диносyщную, и3 нераздёльную.цA нaшегw э ЛІТУРГє3дhко.инaшегw осyщнaшегw эй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw ерeй:аздhко.ёльнaшегw эй. ЛІТУРГ
АС Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвходhко.итъ ЛІТУРГв ЛІТУРГолтарeй:ь + ЛІТУРГсослужителейа ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГвостокъ ЛІТУРГII ЛІТУРГи ЛІТУРГIII ЛІТУРГи ЛІТУРГмолитсz
:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ  ЛІТУРГ же  ЛІТУРГ м0литсz:  ЛІТУРГ Дост0йнaшегw о  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ прeй:авeй:дhко.нaшегw о  ЛІТУРГ тS ЛІТУРГ пёти,  ЛІТУРГ тS ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw ослови1ти,  ЛІТУРГ тS ЛІТУРГ хвали1ти,  ЛІТУРГ тS ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:ит
1 и,  ЛІТУРГ тебЁ
покланaшегw sтисz ЛІТУРГ нaшегw а  ЛІТУРГвсsкомъ ЛІТУРГмёстэ ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю сочествіaконъ:z ЛІТУРГ твоегw w2:  ЛІТУРГтhхъ nтцA нaшегw  ЛІТУРГ бо ЛІТУРГє3си2  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ  ЛІТУРГнaшегw еизрeй:ечeй:нaшегw енaшегw ъ, ЛІТУРГнaшегw едhко.овёдhко.омь, ЛІТУРГнaшегw еви1дhко.имь, ЛІТУРГнaшегw епостижи1мь,
прeй:и1снaшегw w ЛІТУРГсhхъ nтцA нaшегw й, ЛІТУРГтaшегw кождhко.е ЛІТУРГсhхъ nтцA нaшегw й, ЛІТУРГты2 ЛІТУРГи3 ЛІТУРГє3дhко.инaшегw орeй:0дhко.нaшегw ый ЛІТУРГтв0й ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.¦ъ ЛІТУРГтв0й ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw  hхъ nтцA нaшегw й. ЛІТУРГты2  ЛІТУРГt ЛІТУРГнaшегw ебытіaконъ:S ЛІТУРГвъ ЛІТУРГбытіaконъ:E ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГпрeй:ивeй:лъ ЛІТУРГє3си2,  ЛІТУРГи3
tпaшегw дhко.шыz ЛІТУРГвозстaшегw вилъ ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГпaшегw ки, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГtступи1лъ ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГвс‰ ЛІТУРГтворeй:S, ЛІТУРГдhко.0нaшегw дhко.еже ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкио ЛІТУРГвозвeй:лъ ЛІТУРГєс3 и2, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитво ЛІТУРГтвоE ЛІТУРГдhко.арeй:овaшегw лъ
є3си2 ЛІТУРГбyдhко.ущее. ЛІТУРГњ ЛІТУРГси1хъ ЛІТУРГвсёхъ ЛІТУРГблагw одhко.арeй:и1мъ ЛІТУРГтS, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГє3дhко.инaшегw орeй:0дhко.нaшегw агw о ЛІТУРГтвоегw о2 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.¦а ЛІТУРГтвоегw о2 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw  aшегw гw о, ЛІТУРГњ ЛІТУРГвсёхъ, ЛІТУРГи4хже ЛІТУРГвёмы, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГи5хже
нaшегw е ЛІТУРГвёмы, ЛІТУРГkзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.влeй:нaшегw нaшегw ыхъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw еsвленaшегw нaшегw ыхъ ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.эsнaшегw іaконъ:ихъ ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw вшихъ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw aшегw съ. ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:и1мъ ЛІТУРГтS ЛІТУРГи3 ЛІТУРГњ ЛІТУРГслyжбэ ЛІТУРГсeй:й, ЛІТУРГю4же ЛІТУРГt ЛІТУРГрeй:yкъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ
прeй:іaконъ:sти ЛІТУРГи3зв0лилъ ЛІТУРГє3си2. ЛІТУРГѓще ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:едhко.стоsтъ ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГтhхъ nтцA нaшегw сzщы ЛІТУРГґрeй:хaшегw гw Gа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3лwвъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтмы6 ЛІТУРГѓгw Gа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3лwвъ, ЛІТУРГхерeй:увjми, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсерeй:афw1на:jми ЛІТУРГшестокрeй:илaшегw тіaконъ:и,
мнaшегw огw оoби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ,чи1тіaконъ:и ЛІТУРГвозвышaшегw щіaконъ:исz ЛІТУРГперeй:нaшегw aшегw тіaконъ:и.

Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:
Побёдhко.нaшегw ую ЛІТУРГпёснaшегw ь ЛІТУРГпою1ще, ЛІТУРГвопіaконъ:ю1ще, ЛІТУРГвзывaшегw юще ЛІТУРГи3 ЛІТУРГгw лагw 0люще.

Ли1къ: ЛІТУРГ С™hхъ nтцA нaшегw ъ, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ъ, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ъ  ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь  ЛІТУРГсаваHвъ.fъ, ЛІТУРГи3сп0лнaшегw ь  ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкио  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ землS ЛІТУРГслaшегw вы

твоеS,  ЛІТУРГ њсaшегw нaшегw нaшегw а  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ вhхъ nтцA нaшегw шнaшегw ихъ,  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw ъ  ЛІТУРГ гw рeй:zдhко.hхъ nтцA нaшегw й  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ и4мz  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.нaшегw е,
њсaшегw нaшегw нaшегw а ЛІТУРГвъ ЛІТУРГвhхъ nтцA нaшегw шнaшегw ихъ.
Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГм0литсz: ЛІТУРГСъ ЛІТУРГси1ми ЛІТУРГи3  ЛІТУРГмы2  ЛІТУРГблажeй:нaшегw нaшегw ыми ЛІТУРГси1лами, ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко ЛІТУРГчеловэколю1бче, ЛІТУРГвопіaконъ:eй:мъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГгw лагw 0лемъ: ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ъ  ЛІТУРГє3си2  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГпрeй:ес™hхъ nтцA нaшегw ъ,
ты2  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ є3дhко.инaшегw орeй:0дhко.нaшегw ый ЛІТУРГтв0й ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.¦ъ ЛІТУРГтв0й ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й. ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ъ  ЛІТУРГє3си2  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw ъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ великолёпнaшегw а  ЛІТУРГслaшегw ва ЛІТУРГтвоS, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГмjрeй:ъ  ЛІТУРГтв0й ЛІТУРГтaшегw кw
возлюби1лъ ЛІТУРГє3си2, ЛІТУРГћкоже ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа ЛІТУРГтвоегw о2 ЛІТУРГє3дhко.инaшегw орeй:0дhко.нaшегw агw о ЛІТУРГдhко.aшегw ти: ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГвсsкъ ЛІТУРГвёрeй:уzй ЛІТУРГвъ ЛІТУРГнaшегw егw о2 ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГпогw и1бнaшегw етъ, ЛІТУРГнaшегw о ЛІТУРГи4мать ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГвёчнaшегw ый,
и4же ЛІТУРГпрeй:ишeй:дhко.ъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвсE ЛІТУРГє4же ЛІТУРГњ ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГсмотрeй:eй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГис3 п0лнaшегw ивъ, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГнaшегw 0щь ЛІТУРГвъ ЛІТУРГнaшегw ю1же ЛІТУРГпрeй:едhко.аsшесz, ЛІТУРГпaшегw че ЛІТУРГже ЛІТУРГсaшегw мъ ЛІТУРГсебE ЛІТУРГпрeй:едhко.аsше, ЛІТУРГза ЛІТУРГміaконъ:рeй:скjй
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жив0тъ, ЛІТУРГпрeй:іaконъ:eй:мъ ЛІТУРГхлёбъ ЛІТУРГво ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ы6z  ЛІТУРГсво‰ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:ечи6стыz ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw епорeй:о6чнaшегw ыz ЛІТУРГрeй:yки, ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:и1въ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw ослови1въ, ЛІТУРГњсвzти1въ, ЛІТУРГпрeй:еломи1въ,
дhко.адhко.E ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ы6мъ ЛІТУРГсвои6мъ ЛІТУРГў§нaшегw кHвъ.мъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГґпcлwмъ, ЛІТУРГрeй:eй:къ:

Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:
Прeй:іaконъ:ими1те, ЛІТУРГkзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.дhко.и1те, ЛІТУРГсіaконъ:E ЛІТУРГє4сть ЛІТУРГтёло ЛІТУРГмоE ЛІТУРГє4же ЛІТУРГза ЛІТУРГвы2 ЛІТУРГломи1мое ЛІТУРГво ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГтaшегw йнaшегw w: ЛІТУРГПодhко.0бнaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГчaшегw шу ЛІТУРГпо ЛІТУРГвeй:черeй:и, ЛІТУРГгw лагw 0лz:

Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:
Пjйте ЛІТУРГt ЛІТУРГнaшегw еS ЛІТУРГвси2,  ЛІТУРГсіaконъ:S  ЛІТУРГє4сть ЛІТУРГкрeй:0вь ЛІТУРГмоS ЛІТУРГнaшегw 0вагw w ЛІТУРГзавёта, ЛІТУРГћже ЛІТУРГза ЛІТУРГвы2  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ за ЛІТУРГмнaшегw Hвъ.гw іaконъ:z
и3зливaшегw емаz, ЛІТУРГво ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ  ЛІТУРГ м0литсz:  ЛІТУРГ Поминaшегw aшегw юще  ЛІТУРГ ќбw  ЛІТУРГ спаси1тельнaшегw ую  ЛІТУРГ сіaконъ:ю2  ЛІТУРГ зaшегw повэдhко.ь,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ вс‰  ЛІТУРГ ±же  ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГ нaшегw aшегw съ  ЛІТУРГ бы6вшаz:  ЛІТУРГ кrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитъ,  ЛІТУРГ гw рeй:0бъ,
трeй:идhко.нaшегw eй:внaшегw ое ЛІТУРГвоскрeй:есeй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкисA ЛІТУРГвосхождhко.eй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГњдhко.еснaшегw yю ЛІТУРГсэдhко.ёнaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГвторeй:0е ЛІТУРГи3 ЛІТУРГслaшегw внaшегw ое ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГпрeй:ишeй:ствіaконъ:е.

Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:
Тво‰ ЛІТУРГt ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГпрeй:инaшегw осsще, ЛІТУРГњвсёхъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГза ЛІТУРГвс‰. ЛІТУРГ

Ли1къ: ЛІТУРГТебE ЛІТУРГпоeй:мъ, ЛІТУРГтебE ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ослови1мъ, ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:и1мъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГи3

м0лимъ ЛІТУРГти ЛІТУРГсz, ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ. ЛІТУРГ(протяжно)

Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГм0литсz: ЛІТУРГЕ# щE ЛІТУРГпрeй:инaшегw 0симъ ЛІТУРГти2  ЛІТУРГ словeй:снaшегw ую ЛІТУРГсіaконъ:ю2  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ безкрeй:0внaшегw ую ЛІТУРГслyжбу, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:0симъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ м0лимъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ ми1ли ЛІТУРГсz
дhко.ёемъ, ЛІТУРГнaшегw изпосли2 ЛІТУРГдhко.¦а ЛІТУРГтвоегw о2 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw о ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw ы,2  ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГпрeй:едhко.лежaшегw щыz ЛІТУРГдhко.aшегw рeй:ы ЛІТУРГсіaконъ:‰.

И#  ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ  ЛІТУРГќбw ЛІТУРГ tлагw aшегw етъ ЛІТУРГрeй:іaконъ:пjдhко.у, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГ прeй:их0дhко.итъ ЛІТУРГ бли1зъ ЛІТУРГко ЛІТУРГ їерeй:eй:ю, ЛІТУРГ и3 ЛІТУРГпокланaшегw sютсz ЛІТУРГ џба ЛІТУРГ трeй:и1ждhко.ы ЛІТУРГ прeй:едhко.8 ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw 0ю
трeй:апeй:зою, ЛІТУРГмолsщасz ЛІТУРГвъ ЛІТУРГсебЁ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГгw лагw 0люща:
ГDу пом0лимсz.и, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГпрeй:ес™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw о ЛІТУРГтвоегw о2 ЛІТУРГдhко.¦а ЛІТУРГвъ ЛІТУРГтрeй:eй:тіaконъ:й ЛІТУРГчaшегw съ ЛІТУРГґпcлwмъ ЛІТУРГтвои6мъ ЛІТУРГнaшегw изпослaшегw вый, ЛІТУРГтогw о2 ЛІТУРГблагw jй ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГtими2 ЛІТУРГt
нaшегw aшегw съ: ЛІТУРГнaшегw о ЛІТУРГњбнaшегw ови2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГмолsщихъ ЛІТУРГти ЛІТУРГсz.
Стjхъ: ЛІТУРГСeй:рeй:дhко.цA нaшегw е ЛІТУРГчи1сто ЛІТУРГсози1ждhко.и ЛІТУРГво ЛІТУРГмнaшегw Ё ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.yхъ ЛІТУРГпрeй:aшегw въ ЛІТУРГњбнaшегw ови2 ЛІТУРГво ЛІТУРГўтрeй:0бэ ЛІТУРГмоeй:й.
Пaшегw ки: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГпрeй:ес™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw о ЛІТУРГтвоегw о2 ЛІТУРГдhко.¦а:
Стjхъ: ЛІТУРГНе ЛІТУРГtвeй:рeй:жи ЛІТУРГменaшегw E ЛІТУРГt ЛІТУРГлицA нaшегw A ЛІТУРГтвоегw w2, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.¦а ЛІТУРГтвоегw w2 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГtими2 ЛІТУРГt ЛІТУРГменaшегw E.
И# ЛІТУРГпaшегw ки: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГпрeй:ес™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw о ЛІТУРГтвоегw о2 ЛІТУРГдhко.¦а:
Тaшегw же ЛІТУРГгw лавY ЛІТУРГподhко.клонaшегw и1въ ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпоказyz ЛІТУРГсо ЛІТУРГњрeй:арeй:eй:мъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГхлёбъ, ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГтaшегw йнaшегw w:
Бlгослови2, владhко.гw ослови2 ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГхлёбъ.
Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГвостaшегw въ, ЛІТУРГзнaшегw aшегw менaшегw уетъ ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ы6z ЛІТУРГдhко.aшегw рeй:ы, ЛІТУРГгw лагw 0лz:
И# ЛІТУРГсотворeй:и2 ЛІТУРГќбw ЛІТУРГхлёбъ ЛІТУРГсeй:й ЛІТУРГчестнaшегw 0е ЛІТУРГтёло ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитA ЛІТУРГтвоегw w2.
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.
И# ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГБlгослови2, владhко.гw ослови2 ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw yю ЛІТУРГчaшегw шу.
И# ЛІТУРГсвzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГблагw ословлsz ЛІТУРГгw лагw 0летъ: ЛІТУРГҐ ЛІТУРГє4же ЛІТУРГвъ ЛІТУРГчaшегw ши ЛІТУРГсeй:й, ЛІТУРГчcтнaшегw yю ЛІТУРГкрeй:0вь ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитA ЛІТУРГтвоегw w2.
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Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.
И# ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ, ЛІТУРГпоказyz ЛІТУРГи3 ЛІТУРГnтцA нaшегw бо‰ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw †z, ЛІТУРГгw lгослови2, владhко.етъ: ЛІТУРГБlгослови2, владhко.гw ослови2 ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко, ЛІТУРГnтцA нaшегw бо‰.
Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже, ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ословлsz ЛІТУРГnтцA нaшегw бо‰ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw †z, ЛІТУРГгw lгослови2, владhко.етъ:
Прeй:еложи1въ ЛІТУРГдhко.¦омъ ЛІТУРГтвои1мъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw мъ.
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь, ЛІТУРГґми1нaшегw ь, ЛІТУРГґми1нaшегw ь.
И# ЛІТУРГгw лавY ЛІТУРГподhко.клонaшегw и1въ ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГсвzщeй:нaшегw нaшегw ику, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГрeй:eй:къ:
Помzнaшегw и1 ЛІТУРГмz, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко, ЛІТУРГгw рeй:ёшнaшегw агw о.
Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГгw лагw 0летъ: ЛІТУРГДа ЛІТУРГпомzнaшегw eй:тъ ЛІТУРГтS ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.ь  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ  ЛІТУРГво ЛІТУРГ цA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:и  ЛІТУРГсвоeй:мъ, ЛІТУРГвсегw дhко.A, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГ и3
во ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГже ЛІТУРГрeй:eй:къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь, ЛІТУРГпрeй:ех0дhко.итъ, ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw eй:мже ЛІТУРГпeй:рeй:вэе ЛІТУРГстоsше ЛІТУРГмёстэ.
Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГ же ЛІТУРГм0литсz: ЛІТУРГЋкоже ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw ти ЛІТУРГпрeй:ичащaшегw ющымсz ЛІТУРГво ЛІТУРГтрeй:езвёнaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГдhко.уши2,  ЛІТУРГво ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГпрeй:іaконъ:wбщeй:нaшегw іaконъ:е
с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГтвоегw w2 ЛІТУРГдhко.¦а, ЛІТУРГво ЛІТУРГис3 полнaшегw eй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:z ЛІТУРГнaшегw бcнaшегw агw w, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГдhко.ерeй:знaшегw овeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГє4же ЛІТУРГкъ ЛІТУРГтебЁ, ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГвъ ЛІТУРГсyдhко.ъ, ЛІТУРГил3 и2 ЛІТУРГво ЛІТУРГњсуждhко.eй:нaшегw іaконъ:е.
Е#щE ЛІТУРГпрeй:инaшегw 0симъ ЛІТУРГти2 ЛІТУРГсловeй:снaшегw ую ЛІТУРГсіaконъ:ю2 ЛІТУРГслyжбу, ЛІТУРГњ ЛІТУРГи5же ЛІТУРГвъ ЛІТУРГвёрeй:э ЛІТУРГпочи1вшихъ, ЛІТУРГпрeй:aшегw oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ,цA нaшегw э
7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки хъ, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиёхъ, ЛІТУРГпатрeй:іaконъ:aшегw рeй:сэхъ, ЛІТУРГпрeй:bцу є3диносyщную, и3 нераздёльную.рeй:0цA нaшегw эхъ, ЛІТУРГґпcлэхъ,
прeй:оповёдhко.нaшегw ицA нaшегw эхъ,  ЛІТУРГ є3ђлjстэхъ,  ЛІТУРГ мyченaшегw ицA нaшегw эхъ,  ЛІТУРГ и3сповёдhко.нaшегw ицA нaшегw эхъ,  ЛІТУРГ воздhко.eй:рeй:жнaшегw ицA нaшегw эхъ,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГ всsкомъ  ЛІТУРГ дhко.yсэ  ЛІТУРГ прeй:aшегw ведhко.нaшегw эмъ  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ вёрeй:э
сконaшегw чaшегw вшемсz.

И# ЛІТУРГпрeй:иeй:мь ЛІТУРГкадhко.и1ло, ЛІТУРГсщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ: ЛІТУРГ
И#зрeй:sдhко.нaшегw w  ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГ прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw ёй,  ЛІТУРГ прeй:ечcтэй,  ЛІТУРГ прeй:ебlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw нaшегw эй,  ЛІТУРГ слaшегw внaшегw эй  ЛІТУРГ вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю сочцA нaшегw э  ЛІТУРГ нaшегw aшегw шей  ЛІТУРГ бцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю соэ  ЛІТУРГ и3
прeй:иснaшегw одhко.в7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиэ ЛІТУРГмRjи.

Ли1къ ЛІТУРГпоeй:тъ: ЛІТУРГДост0йнaшегw о ЛІТУРГє4сть ЛІТУРГћкw ЛІТУРГвои1стинaшегw нaшегw у, ЛІТУРГблажи1ти ЛІТУРГтS ЛІТУРГбцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю соу,

прeй:иснaшегw обlгослови2, владhко.жeй:нaшегw нaшегw ую, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:енaшегw епорeй:0чнaшегw ую, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГм™hхъ nтцA нaшегw рeй:ь ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w. ЛІТУРГЧт
Cтнёйшую нaшегw ёйшую
херeй:ув‡мъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГслaшегw внaшегw эйшую ЛІТУРГбез8 ЛІТУРГсрeй:авнaшегw eй:нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГсерeй:афw1на:‡мъ, ЛІТУРГбез8 ЛІТУРГи3стлёнaшегw іaконъ:z ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а
сл0ва ЛІТУРГрeй:0ждhко.шую, ЛІТУРГсyщую ЛІТУРГбцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю соу ЛІТУРГтS ЛІТУРГвеличaшегw емъ.
Поминание усопших
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГпоминaшегw aшегw етъ ЛІТУРГдhко.jптmн0дэ, ха, ЛІТУРГси1рeй:эчь ЛІТУРГпомsнaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГўс0пшихъ.
Сщ\eй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГм0литсz:  ЛІТУРГС™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГїwaшегw нaшегw нaшегw а  ЛІТУРГпрeй:орeй:0ка, ЛІТУРГпрeй:едhко.тeй:чи ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ крeй:ести1телz, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГслaшегw внaшегw ыхъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ всехвaшегw льнaшегw ыхъ ЛІТУРГґпcлъ, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w,
и4м>къ,  ЛІТУРГ є3гw Hвъ.же  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ пaшегw мzть  ЛІТУРГ соверeй:шaшегw емъ,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ всёхъ  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ  ЛІТУРГ твои1хъ:  ЛІТУРГ и4хже  ЛІТУРГ моли1твами  ЛІТУРГ посэти2  ЛІТУРГ нaшегw aшегw съ  ЛІТУРГ б9е,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ помzнaшегw и2  ЛІТУРГ всёхъ
ўс0пшихъ ЛІТУРГњ ЛІТУРГнaшегw адhко.eй:ждhко.и ЛІТУРГвоскrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкинaшегw іaконъ:z ЛІТУРГживотA ЛІТУРГвёчнaшегw агw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГўпок0й ЛІТУРГих5 ъ, ЛІТУРГи3дhко.ёже ЛІТУРГпрeй:исэщaшегw етъ ЛІТУРГсвётъ ЛІТУРГлицA нaшегw A ЛІТУРГТвоегw w2.
Е#щE  ЛІТУРГ м0лимъ  ЛІТУРГ тS,  ЛІТУРГ помzнaшегw и2  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и,  ЛІТУРГ всsкое  ЛІТУРГєпcкпство  ЛІТУРГ прeй:авосла3внaшегw ыхъ, ЛІТУРГ прeй:aшегw вw  ЛІТУРГ прeй:aшегw вzщихъ  ЛІТУРГ сл0во  ЛІТУРГ твоеS  ЛІТУРГ и4стинaшегw ы,  ЛІТУРГ всsкое
прeй:есвЂтерeй:ство, ЛІТУРГво ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитЁ ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ство, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвсsкіaконъ:й ЛІТУРГсвzщeй:нaшегw нaшегw ическіaконъ:й ЛІТУРГчи1нaшегw ъ.
Е#щE ЛІТУРГпрeй:инaшегw 0симъ ЛІТУРГти2  ЛІТУРГ словeй:снaшегw ую ЛІТУРГсіaконъ:ю2  ЛІТУРГ слyжбу ЛІТУРГњ ЛІТУРГвселeй:нaшегw нaшегw эй, ЛІТУРГњ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёй ЛІТУРГсоб0рeй:нaшегw эй ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ ґпcльстэй ЛІТУРГцA нaшегw Rкви, ЛІТУРГњ ЛІТУРГи5же ЛІТУРГвъ ЛІТУРГчистотЁ ЛІТУРГи3
честнaшегw ёмъ ЛІТУРГжи1тельствэ ЛІТУРГпрeй:ебывaшегw ющихъ: ЛІТУРГблагw одhко.арeй:имъ  ЛІТУРГw3  ЛІТУРГ тобо1ю  ЛІТУРГ  ЛІТУРГдhко.арeй:о1ванaшегw нaшегw омъ ЛІТУРГцA нaшегw арeй:э1  ЛІТУРГ Але…и1э  ЛІТУРГНикола1евичэ: ЛІТУРГw3  ЛІТУРГвеликомъ ЛІТУРГкнaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкизэ
михаилэ, ЛІТУРГ собирeй:ателэ ЛІТУРГополченaшегw нaшегw агw о ЛІТУРГвойска:  ЛІТУРГw3 ЛІТУРГ все1й  ЛІТУРГпала1тэ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ во1инaшегw ствэ ЛІТУРГи4хъ. ЛІТУРГДа1ждhко.ь  ЛІТУРГи5мъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и  ЛІТУРГми1рeй:нaшегw ое ЛІТУРГцA нaшегw а1рeй:ство, ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГи6  ЛІТУРГ мы2  ЛІТУРГ в
тишинaшегw э2 ЛІТУРГи4хъ ЛІТУРГти1хое ЛІТУРГи ЛІТУРГбезмо1лвнaшегw ое ЛІТУРГжитіaконъ:е2 ЛІТУРГпоживе1мъ, ЛІТУРГво ЛІТУРГвсz1комъ ЛІТУРГбл7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкигw оче1стіaконъ:и ЛІТУРГи3 ЛІТУРГчистотэ2.  ЛІТУРГ
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АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвозгw лашаетъ

:

И# ЛІТУРГпо ЛІТУРГпёнaшегw іaконъ:и ЛІТУРГстіaконъ:хA, ЛІТУРГсвzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ:
Въ ЛІТУРГпeй:рeй:выхъ ЛІТУРГпомzнaшегw и2  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и,  ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёйшіaконъ:й  ЛІТУРГсmн0дэ, нaшегw 0дhко.ъ, ЛІТУРГ и5хже ЛІТУРГдhко.aшегw рeй:уй ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ым
6 ъ ЛІТУРГтвои6мъ ЛІТУРГцA нaшегw Rквамъ, ЛІТУРГвъ
ми1рeй:э  ЛІТУРГцA нaшегw ёлыхъ, ЛІТУРГчcтнaшегw ыхъ, ЛІТУРГздhко.рeй:aшегw выхъ, ЛІТУРГдhко.олгw одhко.eй:нaшегw ствующихъ, ЛІТУРГпрeй:aшегw вw ЛІТУРГпрeй:aшегw вzщихъ ЛІТУРГсл0во ЛІТУРГтвоеS
и4стинaшегw ы.

И# ЛІТУРГпэвцA нaшегw ы2 ЛІТУРГпою1тъ: ЛІТУРГИ# ЛІТУРГвсёхъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвс‰.
Поминание живых

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГпоминaшегw aшегw етъ ЛІТУРГпомsнaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГживыхъ.
Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГм0литсz: ЛІТУРГПомzнaшегw и2  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и  ЛІТУРГгw рeй:aшегw дhко.ъ  ЛІТУРГсeй:й, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГнaшегw eй:мже ЛІТУРГживeй:мъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ всsкіaконъ:й  ЛІТУРГгw рeй:aшегw дhко.ъ  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ стрeй:анaшегw Y, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ вёрeй:ою ЛІТУРГживyщихъ ЛІТУРГвъ
нaшегw и1хъ. ЛІТУРГПомzнaшегw и2  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и  ЛІТУРГплaшегw вающихъ, ЛІТУРГпутешeй:ствующихъ, ЛІТУРГнaшегw едhко.yгw ующихъ, ЛІТУРГстрeй:aшегw ждhко.ущихъ, ЛІТУРГплэнaшегw eй:нaшегw нaшегw ыхъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ спасeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГи4хъ. ЛІТУРГПомzнaшегw и2  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.и
плодhко.онaшегw осsщихъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.обрeй:отворeй:sщихъ ЛІТУРГво ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГцA нaшегw Rквахъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ поминaшегw aшегw ющихъ ЛІТУРГўбHвъ.гw іaконъ:z, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw а  ЛІТУРГвс‰ ЛІТУРГнaшегw ы2  ЛІТУРГ ми1лwсти ЛІТУРГтво‰
нaшегw изпосли2. ЛІТУРГ

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвозгw лашаетъ

:

Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:
И# ЛІТУРГдhко.aшегw ждhко.ь ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw эми ЛІТУРГўсты2 ЛІТУРГи3 ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw эмъ ЛІТУРГсeй:рeй:дhко.цA нaшегw емъ ЛІТУРГслaшегw вити ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвоспэвaшегw ти ЛІТУРГпрeй:ечcтнaшегw 0е ЛІТУРГи3
великолёпое ЛІТУРГи4мz ЛІТУРГтвоE, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw A7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки , ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw а7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки , ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГдhко.¦а, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвозгw лашаетъ ЛІТУРГи ЛІТУРГосенaшегw яет + ЛІТУРГнaшегw арeй:одhко. ЛІТУРГобема ЛІТУРГрeй:укама

:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ, ЛІТУРГњбрeй:aшегw щьсz ЛІТУРГко ЛІТУРГдhко.верeй:eй:мъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГблагw ословлsz, ЛІТУРГгw лагw 0летъ: ЛІТУРГ
И# ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГбyдhко.утъ ЛІТУРГми1лwсти ЛІТУРГвели1кагw w ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсп7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиса ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГї}са ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитA ЛІТУРГсо ЛІТУРГвсёми ЛІТУРГвaшегw ми.

Ли1къ: ЛІТУРГИ# ЛІТУРГсо ЛІТУРГдhко.¦омъ ЛІТУРГтвои6мъ.

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ,  ЛІТУРГ прeй:іaконъ:eй:мъ  ЛІТУРГ врeй:eй:мz  ЛІТУРГ t  ЛІТУРГ свzщeй:нaшегw нaшегw ика,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ и3зшeй:дhко.ъ,  ЛІТУРГ стaшегw въ ЛІТУРГ нaшегw а  ЛІТУРГ nтцA нaшегw бhхъ nтцA нaшегw чнaшегw омъ  ЛІТУРГ мёстэ,
гw лагw 0летъ: ЛІТУРГ
Вс‰ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ы6z ЛІТУРГпомzнaшегw yвше, ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпaшегw ки ЛІТУРГми1рeй:омъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Њ ЛІТУРГпрeй:инaшегw есeй:нaшегw нaшегw ыхъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГњсвzщeй:нaшегw нaшегw ыхъ ЛІТУРГчестнaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГдhко.арeй:ёхъ, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Ћкw ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГчlгослови2, владhко.вэколю1бецA нaшегw ъ  ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ  ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ ЛІТУРГпрeй:іaконъ:eй:мъ ЛІТУРГ| ЛІТУРГво ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:енaшегw бcнaшегw ый ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ мhхъ nтцA нaшегw сленaшегw нaшегw ый ЛІТУРГсв0й
жeй:рeй:твенaшегw нaшегw икъ, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГвонaшегw ю2 ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw оухaшегw нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГдhко.ух0внaшегw агw w, ЛІТУРГвознaшегw исп0слетъ ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГб9eй:ственaшегw нaшегw ую ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw ть
и3 ЛІТУРГдhко.aшегw рeй:ъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГдhко.¦а, ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Њ ЛІТУРГи3збaшегw витисz ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГt ЛІТУРГвсsкіaконъ:z ЛІТУРГск0рeй:би, ЛІТУРГгw нaшегw ёва ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw yждhко.ы, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.
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Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГмолитсz

:

Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГм0литсz: ЛІТУРГТебЁ ЛІТУРГпрeй:едhко.лагw aшегw емъ ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ ЛІТУРГвeй:сь ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw адhко.eй:ждhко.у, ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко ЛІТУРГчеловэколю1бче, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:0симъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГм0лимъ,
и3 ЛІТУРГми1ли ЛІТУРГсz ЛІТУРГдhко.ёемъ, ЛІТУРГсподhко.0би ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГпрeй:ичасти1тисz ЛІТУРГнaшегw бcнaшегw ыхъ ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГстрeй:aшегw шнaшегw ыхъ ЛІТУРГт†инaшегw ъ, ЛІТУРГсеS ЛІТУРГсвzщeй:нaшегw нaшегw ыz ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.ух0внaшегw ыz ЛІТУРГтрeй:апeй:зы,
съ ЛІТУРГчи1стою ЛІТУРГс0вэстіaконъ:ю, ЛІТУРГво ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГпрeй:ощeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГсогw рeй:эшeй:нaшегw іaконъ:й, ЛІТУРГво ЛІТУРГnтцA нaшегw бщeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГдhко.¦а ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГнaшегw аслёдhко.іaконъ:е ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:z ЛІТУРГнaшегw бcнaшегw агw w, ЛІТУРГвъ
дhко.ерeй:знaшегw овeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГє4же ЛІТУРГкъ ЛІТУРГтебЁ, ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГвъ ЛІТУРГсyдhко.ъ ЛІТУРГи3ли2 ЛІТУРГво ЛІТУРГњсуждhко.eй:нaшегw іaконъ:е.

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГЗаступи2, ЛІТУРГспаси2, ЛІТУРГпоми1луй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГблагw одhко.aшегw тіaконъ:ю.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Днaшегw E ЛІТУРГвсегw w2 ЛІТУРГсоверeй:шeй:нaшегw нaшегw а, ЛІТУРГсвsта, ЛІТУРГми1рeй:нaшегw а ЛІТУРГи3 ЛІТУРГбезгw рeй:ёшнaшегw а, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Ѓгw Gа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ла ЛІТУРГми1рeй:нaшегw а, ЛІТУРГвёрeй:нaшегw а ЛІТУРГнaшегw астaшегw внaшегw ика, ЛІТУРГхрeй:анaшегw и1телz ЛІТУРГдhко.yшъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтэлeй:съ ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Прeй:ощeй:нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГи3 ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:егw рeй:эшeй:нaшегw іaконъ:й ЛІТУРГнaшегw aшегw шихъ, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Д0брeй:ыхъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГполeй:знaшегw ыхъ ЛІТУРГдhко.ушaшегw мъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шымъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГми1рeй:а ЛІТУРГмjрeй:ови, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Прeй:0чее ЛІТУРГврeй:eй:мz ЛІТУРГживотA ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГвъ ЛІТУРГми1рeй:э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпокаsнaшегw іaконъ:и ЛІТУРГсконaшегw чaшегw ти, ЛІТУРГў ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Хrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитіaконъ:aшегw нaшегw скіaконъ:z  ЛІТУРГконaшегw чи1нaшегw ы  ЛІТУРГживотA ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w, ЛІТУРГбезболёзнaшегw енaшегw ы, ЛІТУРГнaшегw епостhхъ nтцA нaшегw дhко.нaшегw ы, ЛІТУРГми1рeй:нaшегw ы  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.0брeй:агw w
tвёта ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГстрeй:aшегw шнaшегw эмъ ЛІТУРГсудhко.и1щи ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкит0вэ ЛІТУРГпрeй:0симъ.

Ли1къ: ЛІТУРГПодhко.ай ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и.

Соедhко.инaшегw eй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГвёрeй:ы, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:ичaшегw стіaконъ:е  ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГдhко.¦а ЛІТУРГи3спрeй:оси1вше, ЛІТУРГсaшегw ми ЛІТУРГсебE, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ дhко.рeй:угw ъ ЛІТУРГдhко.рeй:yгw а, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ вeй:сь
жив0тъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитY ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у ЛІТУРГпрeй:едhко.адhко.и1мъ.

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвозгw лашает

Ли1къ: ЛІТУРГТебЁ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и.

:

Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ  ЛІТУРГ возгw лашaшегw етъ:  ЛІТУРГИ# ЛІТУРГ сподhко.0би  ЛІТУРГ нaшегw aшегw съ,  ЛІТУРГ вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко,  ЛІТУРГ со  ЛІТУРГ дhко.ерeй:знaшегw овeй:нaшегw іaконъ:емъ,  ЛІТУРГ нaшегw еwсуждhко.eй:нaшегw нaшегw w
смёти ЛІТУРГпрeй:изывaшегw ти ЛІТУРГтебE ЛІТУРГнaшегw бcнaшегw агw о ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГгw лагw 0лати.

Лю1дhко.іaконъ:е:  ЛІТУРГЏ§е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГє3си2  ЛІТУРГ нaшегw а  ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкисёхъ, ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw и1тсz ЛІТУРГи4мz ЛІТУРГтвоE, ЛІТУРГдhко.а

прeй:іaконъ:и1дhко.етъ ЛІТУРГцA нaшегw aшегw рeй:ствіaконъ:е  ЛІТУРГтвоE: ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГбyдhко.етъ ЛІТУРГв0лz ЛІТУРГтвоS, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГнaшегw а  ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиси2,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw а
земли2.  ЛІТУРГхлёбъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ ЛІТУРГнaшегw асyщнaшегw ый ЛІТУРГдhко.aшегw ждhко.ь  ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГдhко.нaшегw eй:сь, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ њстaшегw ви ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ
дhко.0лгw и ЛІТУРГнaшегw aшегw шz, ЛІТУРГћкоже ЛІТУРГи3 ЛІТУРГмы2 ЛІТУРГњставлsемъ ЛІТУРГдhко.олжнaшегw икHвъ.мъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шымъ: ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw е
введhко.и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГво ЛІТУРГи3скушeй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГнaшегw о ЛІТУРГи3збaшегw ви ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГt ЛІТУРГлукaшегw вагw w.
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АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвозгw лашает

:

Свzщeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГЋкw ЛІТУРГтвоE ЛІТУРГє4сть ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитво, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГси1ла, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГслaшегw ва, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГдhко.¦а, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э
и3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

АС

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГосенaшегw яетъ + нaшегw арeй:одhко. ЛІТУРГобома ЛІТУРГрeй:укама ЛІТУРГи ЛІТУРГвозгw лашает

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГМи1рeй:ъ ЛІТУРГвсBмъмъ. ЛІТУРГ

:

Ли1къ: ЛІТУРГИ# ЛІТУРГдhко.¦ови ЛІТУРГтвоемY.

Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГГлавы6 ЛІТУРГвaшегw шz ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ви ЛІТУРГпрeй:иклонaшегw и1те.

Ли1къ: ЛІТУРГТебЁ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и.

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГмолитсz

:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ  ЛІТУРГ м0литсz:  ЛІТУРГ Бlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:и1мъ  ЛІТУРГ тS,  ЛІТУРГ цA нaшегw Rю2  ЛІТУРГ нaшегw еви1дhко.имый,  ЛІТУРГ и4же  ЛІТУРГ нaшегw еисчeй:тнaшегw ою  ЛІТУРГ твоeй:ю  ЛІТУРГ си1лою  ЛІТУРГ вс‰  ЛІТУРГ содhко.ётельствовалъ  ЛІТУРГ є3си2,  ЛІТУРГ и3
мнaшегw 0жествомъ ЛІТУРГми1лости ЛІТУРГтвоеS ЛІТУРГt ЛІТУРГнaшегw ебытіaконъ:S  ЛІТУРГвъ ЛІТУРГбытіaконъ:E  ЛІТУРГвс‰ ЛІТУРГпрeй:ивeй:лъ ЛІТУРГє3си2:  ЛІТУРГсaшегw мъ ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко, ЛІТУРГсъ ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкисE ЛІТУРГпрeй:и1зрeй:и  ЛІТУРГнaшегw а  ЛІТУРГподhко.кл0нaшегw шыz ЛІТУРГтебЁ
гw лавы6  ЛІТУРГ сво‰, ЛІТУРГнaшегw е  ЛІТУРГбо2  ЛІТУРГ подhко.клонaшегw и1ша ЛІТУРГпл0ти ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ крeй:0ви, ЛІТУРГнaшегw о  ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГстрeй:aшегw шнaшегw ому ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у. ЛІТУРГты2  ЛІТУРГ u5бо ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко, ЛІТУРГпрeй:едhко.леж†щаz ЛІТУРГвсBмъмъ ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГво
благw 0е ЛІТУРГи3зрeй:авнaшегw sй, ЛІТУРГпо ЛІТУРГкоегw Hвъ.же ЛІТУРГсвоeй:й ЛІТУРГпотрeй:eй:бэ: ЛІТУРГплaшегw вающымъ ЛІТУРГсплaшегw вай, ЛІТУРГпутешeй:ствующымъ ЛІТУРГспутешeй:ствуй, ЛІТУРГнaшегw едhко.yгw ующыz ЛІТУРГис3 цA нaшегw эли2,
врeй:ачY ЛІТУРГдhко.yшъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтэлeй:съ.

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвозгw лашаетъ

:

Возгw лашeй:нaшегw іaконъ:е:
Бlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw тіaконъ:ю,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ щедhко.рeй:0тами,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ человэколю1біaконъ:емъ  ЛІТУРГ є3дhко.инaшегw орeй:0дhко.нaшегw агw w  ЛІТУРГ снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа  ЛІТУРГ твоегw w2,  ЛІТУРГ съ  ЛІТУРГ нaшегw и1мже
бlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw ъ  ЛІТУРГє3си2,  ЛІТУРГсо ЛІТУРГпрeй:ес™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw мъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw и1мъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ животворeй:sщимъ ЛІТУРГтвои1мъ ЛІТУРГдhко.¦омъ, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГи3
прeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГмолитсz

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГм0литсz: ЛІТУРГ Вонaшегw ми2,  ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и  ЛІТУРГї}се ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE ЛІТУРГ б9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ,  ЛІТУРГt ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w ЛІТУРГ жили1ща ЛІТУРГтвоегw w2,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГt ЛІТУРГ прeй:ест0ла ЛІТУРГслaшегw вы ЛІТУРГцA нaшегw aшегw рeй:ствіaконъ:z
твоегw w2,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:іaконъ:идhко.и2  ЛІТУРГ во ЛІТУРГє4же ЛІТУРГњсвzти1ти ЛІТУРГнaшегw aшегw съ, ЛІТУРГи4же ЛІТУРГгw орeй:Ё  ЛІТУРГсо  ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:мъ ЛІТУРГсэдhко.sй, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ здhко.Ё  ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГнaшегw еви1дhко.имw ЛІТУРГ спрeй:ебывaшегw zй: ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ сподhко.0би
дhко.ерeй:жaшегw внaшегw ою ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГрeй:ук0ю ЛІТУРГпрeй:еподhко.aшегw ти ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ ЛІТУРГпрeй:ечи1стое ЛІТУРГтёло ЛІТУРГтвоE ЛІТУРГи3 ЛІТУРГчестнaшегw yю ЛІТУРГкрeй:0вь, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw aшегw ми ЛІТУРГвсBмъмъ ЛІТУРГлю1дhко.емъ.

Закрывается завеса
Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже, ЛІТУРГвознaшегw осS ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГхлёбъ, ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ:
С™hхъ nтцA нaшегw †z ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ы6мъ.

Ли1къ: ЛІТУРГЕ#дhко.и1нaшегw ъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ъ, ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw ъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь, ЛІТУРГї}съ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкит0съ, ЛІТУРГво ЛІТУРГслaшегw ву ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA,
ґми1нaшегw ь.
И# ЛІТУРГпою1тъ ЛІТУРГли1цA нaшегw ы ЛІТУРГкіaконъ:нaшегw wнaшегw jкъ ЛІТУРГдhко.нaшегw E, ЛІТУРГи3ли2 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w.

В это время священнослужители причащаются в алтаре.
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После причащения священнослужителей открывается Завеса и Царские Врата.
Диакон, выйдя со священником через Царские Врата на солею́ и возвысив Святую
Чашу, произносит:
Со ЛІТУРГстрeй:aшегw хомъ ЛІТУРГб9іaконъ:имъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвёрeй:ою ЛІТУРГпрeй:иступи1те.

Ли1къ: ЛІТУРГБlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw ъ ЛІТУРГгw рeй:zдhко.hхъ nтцA нaшегw й ЛІТУРГво ЛІТУРГи4мz ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.нaшегw е, ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.ь, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГkзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.ви1сz ЛІТУРГнaшегw aшегw мъ.

Тaшегw же  ЛІТУРГ прeй:иступaшегw ютъ  ЛІТУРГ хотsщіaконъ:и  ЛІТУРГ прeй:ичащaшегw тисz:  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ тaшегw кw ЛІТУРГ и4дhко.утъ ЛІТУРГ є3дhко.и1нaшегw ъ  ЛІТУРГ по  ЛІТУРГ є3дhко.и1нaшегw ому,  ЛІТУРГ и3
покланaшегw sютсz ЛІТУРГ со ЛІТУРГвсsцA нaшегw эмъ ЛІТУРГўмилeй:нaшегw іaконъ:емъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ стрeй:aшегw хомъ, ЛІТУРГсогw бeй:нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГрeй:yцA нaшегw э  ЛІТУРГкъ ЛІТУРГпeй:рeй:семъ ЛІТУРГи3мyще:
тaшегw же ЛІТУРГпрeй:іaконъ:eй:млетъ ЛІТУРГб9eй:ствєнaшегw нaшегw ыz ЛІТУРГт†йнaшегw ы.
Священник, и с ним все желающиеся причаститься, молятся:
Вёрeй:ую, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ и3сповёдhко.ую, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГты2  ЛІТУРГ є3си2  ЛІТУРГ вои1стинaшегw нaшегw у  ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкит0съ, ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиъ  ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а  ЛІТУРГживaшегw гw w, ЛІТУРГпрeй:ишeй:дhко.ый
въ ЛІТУРГмjрeй:ъ ЛІТУРГгw рeй:Bмъшнaшегw ыz ЛІТУРГспасти2, ЛІТУРГt ЛІТУРГнaшегw и1хже ЛІТУРГпeй:рeй:вый ЛІТУРГє4смь ЛІТУРГѓзъ: ЛІТУРГє3щE ЛІТУРГвёрeй:ую, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГсіaконъ:E ЛІТУРГсaшегw мое ЛІТУРГє4сть
прeй:ечи1стое  ЛІТУРГ тёло  ЛІТУРГ твоE,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ сіaконъ:S  ЛІТУРГ є4сть  ЛІТУРГ сaшегw маz  ЛІТУРГ честнaшегw aшегw z  ЛІТУРГ крeй:0вь  ЛІТУРГ твоS.  ЛІТУРГ молю1сz  ЛІТУРГ u5бо  ЛІТУРГ тебЁ:
поми1луй ЛІТУРГмS, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:ости1  ЛІТУРГ ми ЛІТУРГпрeй:егw рeй:эшє1нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГмо‰ ЛІТУРГвHвъ.льнaшегw аz ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw евHвъ.льнaшегw аz, ЛІТУРГ±же ЛІТУРГсл0вомъ,
±же ЛІТУРГдhко.ёломъ, ЛІТУРГ±же ЛІТУРГвёдhко.энaшегw іaконъ:емъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw евёдhко.энaшегw іaконъ:емъ: ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсподhко.0би ЛІТУРГмS ЛІТУРГнaшегw еwсуждhко.eй:нaшегw нaшегw w ЛІТУРГпрeй:ичасти1тисz
прeй:ечи1стыхъ ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГтaшегw инaшегw ствъ, ЛІТУРГво ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвъ ЛІТУРГжи1знaшегw ь ЛІТУРГвёчнaшегw ую.
Тaшегw же: ЛІТУРГВeй:черeй:и  ЛІТУРГтвоеS ЛІТУРГтaшегw йнaшегw ыz, ЛІТУРГдhко.нaшегw eй:сь ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкие  ЛІТУРГб9іaконъ:й, ЛІТУРГпрeй:ичaшегw стнaшегw ика ЛІТУРГмS ЛІТУРГпрeй:іaконъ:ими2:  ЛІТУРГнaшегw е  ЛІТУРГбо2  ЛІТУРГ врeй:агw Hвъ.мъ
твои6мъ  ЛІТУРГ тaшегw йнaшегw у  ЛІТУРГ повёмъ,  ЛІТУРГ нaшегw и  ЛІТУРГ лобзaшегw нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГ ти2  ЛІТУРГ дhко.aшегw мъ  ЛІТУРГ ћкw  ЛІТУРГ їyдhко.а,  ЛІТУРГ нaшегw о  ЛІТУРГ ћкw  ЛІТУРГ рeй:азб0йнaшегw икъ
и3сповёдhко.аю ЛІТУРГтS: ЛІТУРГпомzнaшегw и1 ЛІТУРГмz ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГво ЛІТУРГцA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:и ЛІТУРГтвоeй:мъ.
Да ЛІТУРГнaшегw е  ЛІТУРГвъ ЛІТУРГсyдhко.ъ  ЛІТУРГи3ли2  ЛІТУРГ во ЛІТУРГњсуждhко.eй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГбyдhко.етъ ЛІТУРГмнaшегw Ё  ЛІТУРГпрeй:ичащeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГт†инaшегw ъ  ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГнaшегw о
во ЛІТУРГи3сцA нaшегw элeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГдhко.уши2 ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтёла.
Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГпрeй:ичащaшегw z ЛІТУРГє3гw о2 ЛІТУРГгw лагw 0летъ:
Прeй:ичащaшегw етсz  ЛІТУРГ рeй:aшегw бъ  ЛІТУРГ б9іaконъ:й,  ЛІТУРГи4м>къ,  ЛІТУРГ чcтнaшегw aшегw гw w  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w  ЛІТУРГ тёла  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ крeй:0ве  ЛІТУРГ гw Dу пом0лимсz.а  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ сп7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиса
нaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГї}са ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитA, ЛІТУРГво ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ ЛІТУРГсвои1хъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвъ ЛІТУРГжи1знaшегw ь ЛІТУРГвёчнaшегw ую.
И  ЛІТУРГ та1кw  ЛІТУРГ w3тирeй:а1етъ  ЛІТУРГ є3мY  ЛІТУРГ ўстнaшегw Ё  ЛІТУРГ ст\ымъ  ЛІТУРГ покрeй:о1вцA нaшегw емъ.  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ цA нaшегw элyетъ ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw yю  ЛІТУРГ чaшегw шу,  ЛІТУРГ и3
поклонaшегw и1всz ЛІТУРГtх0дhко.итъ.

Ли1къ ЛІТУРГ(во время причащения): ЛІТУРГТело Христово приими́те,
Источника безсмертия вкуси́те (в Великий Четверг поется: "Вечери Твоея
Тайныя…», в Пасхальную Седмицу поется «Христос воскресе...»).
Ли1къ ЛІТУРГ(по окончании причащения): ЛІТУРГАллиуиа, аллилуиа,
аллилуиа.
Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГблагw ословлsетъ ЛІТУРГлю1дhко.и, ЛІТУРГпрeй:игw лагw 0лz ЛІТУРГвозгw лaшегw снaшегw w:
Спаси2 ЛІТУРГб9е ЛІТУРГлю1дhко.и ЛІТУРГтво‰, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГблагw ослови2 ЛІТУРГдhко.остоsнaшегw іaконъ:е ЛІТУРГтвоE.

Ли1къ ЛІТУРГже ЛІТУРГпоeй:тъ:
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Ви1дhко.эхомъ  ЛІТУРГ свётъ  ЛІТУРГ и4стинaшегw нaшегw ый,  ЛІТУРГ прeй:іaконъ:sхомъ  ЛІТУРГ дhко.¦а  ЛІТУРГ нaшегw бcнaшегw агw о,  ЛІТУРГ њбрeй:эт0хомъ
вёрeй:у  ЛІТУРГ и4стинaшегw нaшегw ую, ЛІТУРГ нaшегw ерeй:аздhко.ёльнaшегw эй ЛІТУРГ трeй:bцу є3диносyщную, и3 нераздёльную.цA нaшегw э  ЛІТУРГ покланaшегw sемсz: ЛІТУРГ тaшегw  ЛІТУРГ бо ЛІТУРГ нaшегw aшегw съ ЛІТУРГ спаслA
є4сть.
Во время пения «Видехом свет истинный…» священник кадит трижды Святые Дары, говоря:
Вознaшегw еси1сz ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГнaшегw б7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкисA ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпо ЛІТУРГвсeй:й ЛІТУРГземли2 ЛІТУРГслaшегw ва ЛІТУРГтвоS.
Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГпоклонaшегw и1всz, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:іaконъ:eй:мъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw й  ЛІТУРГпоти1рeй:ь, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГњбрeй:aшегw щсz ЛІТУРГкъ ЛІТУРГдhко.вeй:рeй:емъ, ЛІТУРГзрeй:S ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГлю1дhко.и, ЛІТУРГгw лагw 0летъ ЛІТУРГтaшегw йнaшегw w: ЛІТУРГБлагw ословeй:нaшегw ъ
бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ:

И# ЛІТУРГвозгw лaшегw снaшегw w:
Всегw дhко.A, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Да ЛІТУРГи3сп0лнaшегw zтсz ЛІТУРГўстA ЛІТУРГнaшегw aшегw шz ЛІТУРГхвалeй:нaшегw іaконъ:z ЛІТУРГтвоегw w2 ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГдhко.а ЛІТУРГпоeй:мъ
слaшегw ву ЛІТУРГтвою2, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГсподhко.0билъ ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГпрeй:ичасти1тисz ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ы6мъ ЛІТУРГтвои6мъ,
б9eй:ствєнaшегw нaшегw ымъ, ЛІТУРГбезсмє1рeй:тнaшегw ымъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГживотворeй:sщымъ ЛІТУРГтaшегw йнaшегw амъ,
соблюдhко.и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГво ЛІТУРГтвоeй:й ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw и ЛІТУРГвeй:сь ЛІТУРГдhко.eй:нaшегw ь ЛІТУРГпоучaшегw тисz ЛІТУРГпрeй:aшегw вдhко.э ЛІТУРГтвоeй:й.
ґллилyіaконъ:а, ЛІТУРГґллилyіaконъ:а, ЛІТУРГґллилyіaконъ:а.
И# ЛІТУРГи3зшeй:дhко.ъ ЛІТУРГдhко.іaконъ:aшегw конaшегw ъ ЛІТУРГсёверeй:нaшегw ою ЛІТУРГдhко.вeй:рeй:іaконъ:ю, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГстaшегw въ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГnтцA нaшегw бhхъ nтцA нaшегw чнaшегw омъ ЛІТУРГмёстэ, ЛІТУРГгw лагw 0летъ:

Прeй:0сти  ЛІТУРГ прeй:іaконъ:и1мше  ЛІТУРГ б9eй:ственaшегw нaшегw ыхъ,  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ,  ЛІТУРГ прeй:ечcтыхъ,  ЛІТУРГ безсмeй:рeй:тнaшегw ыхъ,  ЛІТУРГ нaшегw ебeй:снaшегw ыхъ  ЛІТУРГ и3
животворeй:sщихъ, ЛІТУРГстрeй:aшегw шнaшегw ыхъ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкит0выхъ ЛІТУРГт†инaшегw ъ, ЛІТУРГдhко.ост0йнaшегw w ЛІТУРГблагw одhко.арeй:и1мъ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.а.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Заступи2, ЛІТУРГспаси2, ЛІТУРГпоми1луй ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2 ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГб9е ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw тіaконъ:ю.

Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Дeй:нaшегw ь ЛІТУРГвeй:сь ЛІТУРГсоверeй:шeй:нaшегw ъ, ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ъ, ЛІТУРГми1рeй:енaшегw ъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГбезгw рeй:ёшенaшегw ъ ЛІТУРГи3спрeй:оси1вше, ЛІТУРГсaшегw ми ЛІТУРГсебE ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.рeй:угw ъ ЛІТУРГдhко.рeй:yгw а, ЛІТУРГи3
вeй:сь ЛІТУРГжив0тъ ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитY ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у ЛІТУРГпрeй:едhко.адhко.и1мъ.

Ли1къ: ЛІТУРГТебЁ ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и.

Їерeй:eй:й ЛІТУРГвозгw лашaшегw етъ: ЛІТУРГЋкw ЛІТУРГты2 ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГњсвzщeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГнaшегw aшегw ше, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГслaшегw ву ЛІТУРГвозсылaшегw емъ, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиY, ЛІТУРГи3
снaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.
Їерeй:eй:й: ЛІТУРГСъ ЛІТУРГми1рeй:омъ ЛІТУРГи3зhхъ nтцA нaшегw дhко.емъ.
Діaконъ:aшегw конaшегw ъ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.у ЛІТУРГпом0лимсz.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

Ли1къ: ЛІТУРГЊ ЛІТУРГи4менaшегw и ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.нaшегw и.
Ли1къ: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй.

Мlгослови2, владhко.тва ЛІТУРГзаамвHвъ.нaшегw нaшегw аz ЛІТУРГвозгw лaшегw снaшегw w:

Бlгослови2, владhко.гw ословлszй ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ословsщыz ЛІТУРГтS ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ њсвzщaшегw zй ЛІТУРГнaшегw а  ЛІТУРГтS ЛІТУРГўповaшегw ющыz, ЛІТУРГсп\си2  ЛІТУРГ лю1дhко.и
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тво‰, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГбл\гw ослови2 ЛІТУРГдhко.остоsнaшегw іaконъ:е ЛІТУРГтвоE, ЛІТУРГи3сполнaшегw eй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГцA нaшегw Rкве ЛІТУРГтвоеS ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и2, ЛІТУРГњст\и2 ЛІТУРГлю1бzщыz ЛІТУРГбл\
гw олёпіaконъ:е  ЛІТУРГдhко.0му ЛІТУРГтвоегw w2:  ЛІТУРГты2  ЛІТУРГ тёхъ ЛІТУРГвоспрeй:ослaшегw ви ЛІТУРГб9eй:ственaшегw нaшегw ою ЛІТУРГтвоeй:ю ЛІТУРГси1лою, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw е  ЛІТУРГњстaшегw ви
нaшегw aшегw съ ЛІТУРГўповaшегw ющихъ ЛІТУРГнaшегw а  ЛІТУРГтS. ЛІТУРГми1рeй:ъ  ЛІТУРГмjрeй:ови ЛІТУРГтвоемY ЛІТУРГдhко.aшегw рeй:уй, ЛІТУРГцA нaшегw eй:рeй:квамъ ЛІТУРГтвои6мъ, ЛІТУРГсщ\е1нaшегw нaшегw икwмъ,
тобо1ю  ЛІТУРГ  ЛІТУРГдhко.арeй:о1ванaшегw нaшегw ому  ЛІТУРГ цA нaшегw арeй:ю1  ЛІТУРГ Але…и1ю  ЛІТУРГ Никола1евичу,  ЛІТУРГ вели1кому  ЛІТУРГ кнaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкизю  ЛІТУРГ михаи1лу,  ЛІТУРГсобирeй:ателю
ополченaшегw нaшегw агw о  ЛІТУРГвойска,  ЛІТУРГ ополченaшегw нaшегw ому  ЛІТУРГв0инaшегw ству  ЛІТУРГегw о, ЛІТУРГ и ЛІТУРГ тобо1ю  ЛІТУРГ  ЛІТУРГ и1збрeй:анaшегw нaшегw ому  ЛІТУРГи ЛІТУРГ хрeй:анaшегw и1мому
нaшегw арeй:о1дhко.у  ЛІТУРГ рeй:у1сскому,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ всBмъмъ  ЛІТУРГ лю1дhко.емъ  ЛІТУРГ твои6мъ:  ЛІТУРГ ћкw  ЛІТУРГ всsкое  ЛІТУРГ дhко.аsнaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw о,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ всsкъ  ЛІТУРГ дhко.aшегw рeй:ъ
соверeй:шeй:нaшегw ъ  ЛІТУРГсвhхъ nтцA нaшегw ше ЛІТУРГє4сть, ЛІТУРГсходhко.sй ЛІТУРГt ЛІТУРГтебE ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA  ЛІТУРГсвётwвъ: ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ тебЁ ЛІТУРГслaшегw ву, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:eй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГи3
поклонaшегw eй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГвозсылaшегw емъ, ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиY, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиу, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0му ЛІТУРГдhко.¦у, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.
Тaшегw же: ЛІТУРГБyди имя Господне благослове́но отныне и до века.ди

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

имя Господне благослове́но отныне и до века.  ЛІТУРГ трeй:и1ждhко.ы.

(на Пасхальной Седмице поется: «Христос воскресе...»)

И# ЛІТУРГpал0мъ дв7довъ.ал0мъ ЛІТУРГlгослови2, владhко.гw : ЛІТУРГ
в7. Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъну хвалA є3гw2 во ўстёхъ
мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъои1хъ. /
G.
Њ гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3литсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3A мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъоS: да ўслhну хвалA є3гw2 во ўстёхъшA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3атъ крeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ0тцыи и3
возвеселsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхътсz. /
д7.
є7.

Возвели1чите гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъа со мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхън0ю, и3 вознесeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъъ и4мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъz є3гw2 вкyпэ. / пэ. /
Взыскaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3хъ гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъа, и3 ўслhну хвалA є3гw2 во ўстёхъшA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3а мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъS и3 t всёхъ скорeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъбeй мои1хъ и3збaвиeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъй мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъои1хъ и3збeй мои1хъ и3збaвиaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3ви

мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъS. /
ѕ7.

Прeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъиступи1те

къ

немz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъY

и3

прeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъосвэти1тесz,

и3

ли1ца

в†шA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3а

не

постыдsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхътсz. /
з7.

>eмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъй ни1щій воззвA, и3 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъь ўслhну хвалA є3гw2 во ўстёхъшA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3а и5, и3 t всёхъ скорeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъбeй мои1хъ и3збaвиeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъй є3гw2 сп7сE

и5. /
}.

Њполчи1тсz ѓгGлъ гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъень w4крeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъестъ бeй мои1хъ и3збaвиоsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъщихсz є3гw2 и3 и3збeй мои1хъ и3збaвиaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3витъ

и5хъ. /
f7.

Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бeй мои1хъ и3збaвиlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъгъ гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъь: бeй мои1хъ и3збaвиlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхънъ мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъyпэ. / жeнъ мyжъ, и4же ўповaетъъ, и4жeнъ мyжъ, и4же ўповaетъе ўповaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3етъ

нaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3нь. /
‹.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ0йтесz гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2.jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2.и є3гw2, ћкw нёсть лишA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3eмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъніz бeй мои1хъ и3збaвиоsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъщымz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъсz є3гw2.

/
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№i.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъогaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3тіи њбeй мои1хъ и3збaвинищaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3шA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3а и3 взалкaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3шA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3а: взыскaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3ющіи жeнъ мyжъ, и4же ўповaетъе гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъа не лишA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3aлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3тсz

всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъкагw бeй мои1хъ и3збaвилaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3га. /
в7i.

Прeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъіиди1те, ч†да, послyпэ. / шA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3айте мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъенE, стрeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3ху гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъню научY вaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3съ. /

Gi.

Кт0 є3сть человёкъ хотsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъй жeнъ мyжъ, и4же ўповaетъив0тъ, любeй мои1хъ и3збaвиsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъй дни6 ви1дэти бeй мои1хъ и3збaвилaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3ги; /

д7i.

Ўдерeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъи2 љзhну хвалA є3гw2 во ўстёхъкъ тв0й t ѕлA и3 ўстнЁ твои2, є4жeнъ мyжъ, и4же ўповaетъе не глаг0лати

льсти2. /
є7i.

Ўклони1сz t ѕлA и3 сотворeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъи2 бeй мои1хъ и3збaвилaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3го: взыщи2 мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъи1рeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъа и3 пожeнъ мyжъ, и4же ўповaетъени2 и5. /

ѕ7i.

Џчи гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъни на прeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъвdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. / ныz, и3 ќшA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3и є3гw2 въ мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъоли1тву и4хъ. /

з7i.

Лицeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ жeнъ мyжъ, и4же ўповaетъе гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъне на творeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъщыz ѕл†z, є4жeнъ мyжъ, и4же ўповaетъе потрeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъебeй мои1хъ и3збaвии1ти t земz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъли2

пaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъzть и4хъ. /
}i.

Воззвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3шA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3а прeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъвdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. / ніи, и3 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъь ўслhну хвалA є3гw2 во ўстёхъшA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3а и5хъ и3 t всёхъ скорeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъбeй мои1хъ и3збaвиeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъй и4хъ

и3збeй мои1хъ и3збaвиaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3ви и5хъ. /
f7i.
к7.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъли1з8 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъь сокрeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъушA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3eмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхънныхъ сeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхърeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъдцемz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъъ, и3 смz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъирeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъє1нныz дyпэ. / хомz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъъ сп7сeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхътъ. /
МнHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. / ги скHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. / рeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъбeй мои1хъ и3збaвии прeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъвdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. / нымz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збeй мои1хъ и3збaвиaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3витъ | гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъь. /

к7а.

Хрeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъани1тъ гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъь вс‰ кHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. / сти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокрeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъушA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3и1тсz. /

к7в.

>мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхърeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъть грeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъёшA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3никwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи прeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъвdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. / наго прeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъегрeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъэшA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3aлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3тъ. /
И#збeй мои1хъ и3збaвиaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3витъ гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъь дyпэ. / шA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3ы рeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ†бeй мои1хъ и3збaвиъ свои1хъ, и3 не прeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъегрeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъэшA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3aлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3тъ вси2

к7г.

ўповaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3ющіи на него2.
АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГрeй:аздhко.аетъ ЛІТУРГанaшегw тидhко.орeй:ъ

.

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ ЛІТУРГже ЛІТУРГи3зшeй:дhко.ъ, ЛІТУРГдhко.аeй:тъ ЛІТУРГлю1дhко.емъ ЛІТУРГґнaшегw тjдhко.wрeй:ъ. ЛІТУРГПо ЛІТУРГсконaшегw чaшегw нaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГже ЛІТУРГpал0мъ дв7довъ.алмA, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ рeй:аздhко.аsнaшегw іaконъ:и
ґнaшегw тjдhко.wрeй:а, ЛІТУРГгw лагw 0летъ:

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГблагw ословляетъ + нaшегw арeй:одhко.ъ ЛІТУРГобема ЛІТУРГрeй:укама ЛІТУРГи ЛІТУРГвозгw лашаетъ

:

Благw ословeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.нaшегw е ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГвaшегw съ, ЛІТУРГтогw w2 ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw тіaконъ:ю ЛІТУРГи3 ЛІТУРГчlгослови2, владhко.вэколю1біaконъ:емъ, ЛІТУРГвсегw дhко.A, ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:и1снaшегw w,
и3 ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки ЛІТУРГвэкHвъ.въ.

Ли1къ: ЛІТУРГҐми1нaшегw ь.

АС

Арeй:хиерeй:ей ЛІТУРГвозгw лашаетъ

:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГСлaшегw ва ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГўповaшегw нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГнaшегw aшегw ше, ЛІТУРГслaшегw ва ЛІТУРГтебЁ.
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Ли1къ: ЛІТУРГСлaшегw ва, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГнaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э: ЛІТУРГГDу пом0лимсz.и ЛІТУРГпоми1луй, ЛІТУРГтрeй:и1ждhко.ы. ЛІТУРГБлагw ослови2.

АС

Арeй:хиерeй:ей + II ЛІТУРГи ЛІТУРГIII ЛІТУРГнaшегw арeй:одhко.ъ ЛІТУРГи ЛІТУРГвозгw лашаетъ ЛІТУРГотпустъ

:

Сщ7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:нaшегw нaшегw икъ: ЛІТУРГ Хrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкит0съ ЛІТУРГи4стинaшегw нaшегw ый ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3ъ  ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ, ЛІТУРГмlгослови2, владhко.твами ЛІТУРГпрeй:ечcтыz ЛІТУРГ своеS ЛІТУРГ м™hхъ nтцA нaшегw рeй:е  ЛІТУРГ[и3  ЛІТУРГ прeй:Hвъ.чаz],
и4же ЛІТУРГво ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ ЛІТУРГnтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиA ЛІТУРГнaшегw aшегw шегw w ЛІТУРГґрeй:хіaконъ:епcкпа ЛІТУРГкwнaшегw станaшегw тjнaшегw z ЛІТУРГгw рeй:aшегw дhко.а ЛІТУРГїwaшегw нaшегw нaшегw а ЛІТУРГзлатоyстагw w: ЛІТУРГи3 ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw aшегw гw w,
и4м>къ, ЛІТУРГє3гw Hвъ.же ЛІТУРГє4сть ЛІТУРГхрeй:aшегw мъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ є3гw Hвъ.же ЛІТУРГє4сть ЛІТУРГдhко.eй:нaшегw ь,  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ всёхъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ, ЛІТУРГпоми1луетъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ спасeй:тъ
нaшегw aшегw съ, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГчlгослови2, владhко.вэколю1бецA нaшегw ъ.

АС Ликъ: ЛІТУРГИс полла эти, дэспота.

Ли1къ ЛІТУРГже ЛІТУРГмнaшегw огw олётствуетъ ЛІТУРГїмперeй:аторeй:а:

Бо1гомъ даро1ванного царz1 Але…иz Никола1евича, / z Ниz Никола1евича, / кола1евиz Никола1евича, / ча, / Велиz Никола1евича, / 1каго кн7зzz
миz Никола1евича, / хаиz Никола1евича, / 1ла, собиz Никола1евича, / рателz ополченнаго войска, / иz Никола1евича, / 3 ополченноэ в0иz Никола1евича, / нство
его, / Бо1гомъ иz Никола1евича, / 1зzбранный иz Никола1евича, /  храниz Никола1евича, / 1мый наро1дъ ру1сскиz Никола1евича, / й, / всехъ
архіпа́стырэй, па́стырэй иz Никола1евича, / 3 всz правослaвныz хrтіaны, / гDи сохрани2иz Никола1евича, /  сохраниz Никола1евича, / 2
иz Никола1евича, / х на многаz лэта. / иz Никола1евича, / с поллa eти дeспота!тиz Никола1евича, /  дeти дeспота!спота!
Ѓще ЛІТУРГхотsтъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГБоже, ЛІТУРГцA нaшегw \рeй:z ЛІТУРГхрeй:\нaшегw и...

†††
Е#гw дhко.A  ЛІТУРГ полyчиши  ЛІТУРГ дhко.0брeй:агw w  ЛІТУРГ прeй:ичащeй:нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГ животворeй:sщихъ  ЛІТУРГ тaшегw инaшегw ственaшегw нaшегw ыхъ  ЛІТУРГ дhко.арeй:овaшегw нaшегw іaконъ:й,
восп0й ЛІТУРГѓбіaконъ:е, ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:и2 ЛІТУРГвельми2, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГсіaконъ:‰ ЛІТУРГтeй:плэ ЛІТУРГt ЛІТУРГдhко.уши2 ЛІТУРГбGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у ЛІТУРГгw лагw 0ли:

Слaшегw ва ЛІТУРГтебЁ, ЛІТУРГб9е. ЛІТУРГСлaшегw ва ЛІТУРГтебЁ, ЛІТУРГб9е. ЛІТУРГСлaшегw ва ЛІТУРГтебЁ, ЛІТУРГб9е.
Тaшегw же ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw рeй:ственaшегw нaшегw ую ЛІТУРГсіaконъ:ю2 ЛІТУРГмlгослови2, владhко.тву:

Бlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:ю1 ЛІТУРГтz ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и ЛІТУРГб9е ЛІТУРГм0й, ЛІТУРГћкw ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГtрeй:и1нaшегw улъ ЛІТУРГмS ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГгw рeй:ёшнaшегw агw w,
нaшегw о  ЛІТУРГџбщнaшегw ика ЛІТУРГмS ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw ти ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw ь  ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГсподhко.0билъ ЛІТУРГє3си2.  ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:ю1  ЛІТУРГ тz,
ћкw ЛІТУРГменaшегw E  ЛІТУРГнaшегw едhко.ост0йнaшегw агw о ЛІТУРГпрeй:ичасти1тисz ЛІТУРГпрeй:ечи1стыхъ ЛІТУРГтвои1хъ ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw бcнaшегw ыхъ
дhко.арeй:Hвъ.въ ЛІТУРГсподhко.0билъ ЛІТУРГє3си2.  ЛІТУРГнaшегw о, ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко ЛІТУРГчlгослови2, владhко.вэколю1бче, ЛІТУРГнaшегw aшегw съ ЛІТУРГрeй:aшегw дhко.и  ЛІТУРГўмeй:рeй:ый ЛІТУРГже
и3  ЛІТУРГ воскрeй:есhхъ nтцA нaшегw й,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ дhко.арeй:овaшегw вый  ЛІТУРГ нaшегw aшегw мъ  ЛІТУРГ стрeй:†шнaшегw аz  ЛІТУРГ сіaконъ:‰  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ животворeй:‰щаz
т†инaшегw ства,  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ благw одhко.эsнaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ њсвzщeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ дhко.yшъ  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ тэлeй:съ  ЛІТУРГ нaшегw aшегw шихъ:
дhко.aшегw ждhко.ь ЛІТУРГбhхъ nтцA нaшегw ти ЛІТУРГси6мъ ЛІТУРГи3 ЛІТУРГмнaшегw Ё ЛІТУРГво ЛІТУРГи3сцA нaшегw элeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГдhко.уши1 ЛІТУРГже ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтёла, ЛІТУРГво ЛІТУРГtгw нaшегw aшегw нaшегw іaконъ:е
всsкагw w ЛІТУРГсопрeй:оти1внaшегw агw w, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГпрeй:освэщeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГџчіaконъ:ю ЛІТУРГсeй:рeй:дhко.цA нaшегw а ЛІТУРГмоегw w2, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГми1рeй:ъ
дhко.ушeй:внaшегw ыхъ  ЛІТУРГ мои1хъ  ЛІТУРГ си1лъ,  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ вёрeй:у  ЛІТУРГ нaшегw епостhхъ nтцA нaшегw дhко.нaшегw у,  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ люб0вь
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нaшегw елицA нaшегw емёрeй:нaшегw у,  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ и3сполнaшегw eй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ прeй:емyдhко.рeй:ости,  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ соблюдhко.eй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ зaшегw повэдhко.ей
твои1хъ,  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ прeй:иложeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ б9eй:ственaшегw нaшегw ыz  ЛІТУРГ твоеS  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw ти,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ твоегw w2
цA нaшегw rтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитвіaконъ:z  ЛІТУРГ прeй:исвоeй:нaшегw іaконъ:е:  ЛІТУРГ дhко.а  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw и  ЛІТУРГ твоeй:й  ЛІТУРГ тёми  ЛІТУРГ сохрeй:анaшегw sемь,  ЛІТУРГ твою2
бlгослови2, владhко.гw одhко.aшегw ть ЛІТУРГпоминaшегw aшегw ю  ЛІТУРГвсегw дhко.A  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ нaшегw е  ЛІТУРГктомY ЛІТУРГсебЁ ЛІТУРГживY, ЛІТУРГнaшегw о  ЛІТУРГтебЁ ЛІТУРГнaшегw aшегw шему
вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соцA нaшегw э  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.гw одhко.ётелю.  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ тaшегw кw  ЛІТУРГ сегw w2  ЛІТУРГ житіaконъ:S  ЛІТУРГ и3зшeй:дhко.ъ  ЛІТУРГ њ  ЛІТУРГ нaшегw адhко.eй:ждhко.и
животA  ЛІТУРГ вёчнaшегw агw w,  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ прeй:иснaшегw осyщнaшегw ый  ЛІТУРГ дhко.ости1гw нaшегw у  ЛІТУРГ пок0й,  ЛІТУРГ и3дhко.ёже
прeй:aшегw здhко.нaшегw ующихъ ЛІТУРГгw лaшегw съ ЛІТУРГнaшегw епрeй:естaшегw нaшегw нaшегw ый, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ безконaшегw eй:чнaшегw аz ЛІТУРГслaшегw дhко.ость ЛІТУРГзрeй:sщихъ
твоегw w2  ЛІТУРГ лицA нaшегw A  ЛІТУРГ дhко.обрeй:0ту ЛІТУРГ нaшегw еизрeй:ечeй:нaшегw нaшегw ую. ЛІТУРГ Тhхъ nтцA нaшегw   ЛІТУРГ бо ЛІТУРГ є3си2  ЛІТУРГ и4стинaшегw нaшегw ое ЛІТУРГ желaшегw нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГ и3
нaшегw еизрeй:ечeй:нaшегw нaшегw ое ЛІТУРГвесeй:ліaконъ:е ЛІТУРГлю1бzщихъ ЛІТУРГтS, ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГтS ЛІТУРГпоeй:тъ ЛІТУРГвсS
твaшегw рeй:ь ЛІТУРГво ЛІТУРГвёки.
Вели1кагw w ЛІТУРГвасjліaконъ:а, ЛІТУРГв7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки:

ВLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соко ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE ЛІТУРГб9е, ЛІТУРГцA нaшегw Rю2  ЛІТУРГ вэкHвъ.въ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ содhко.ётелю ЛІТУРГвсёхъ, ЛІТУРГблагw одhко.арeй:ю1  ЛІТУРГ тz
њ ЛІТУРГвсёхъ, ЛІТУРГ±же ЛІТУРГми2  ЛІТУРГ є3си2  ЛІТУРГ подhко.aшегw лъ, ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw и1хъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ њ ЛІТУРГпрeй:ичащeй:нaшегw іaконъ:и  ЛІТУРГпрeй:ечcтыхъ ЛІТУРГи3
животворeй:sщихъ  ЛІТУРГ твои1хъ  ЛІТУРГ тaшегw инaшегw ствъ.  ЛІТУРГ молю2  ЛІТУРГ ќбw  ЛІТУРГ тS,  ЛІТУРГ бlгослови2, владhко.же  ЛІТУРГ и3
чlгослови2, владhко.вэколю1бче, ЛІТУРГсохрeй:анaшегw и1  ЛІТУРГ мz  ЛІТУРГподhко.8  ЛІТУРГ крeй:0вомъ ЛІТУРГтвои1мъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ въ ЛІТУРГсёнaшегw и  ЛІТУРГкрeй:илY
твоeй:ю,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ дhко.aшегw рeй:уй  ЛІТУРГ ми2  ЛІТУРГ чи1стою  ЛІТУРГ с0вэстіaконъ:ю  ЛІТУРГ дhко.aшегw же  ЛІТУРГ дhко.о  ЛІТУРГ послёдhко.нaшегw zгw w  ЛІТУРГ моегw w2
и3здhко.ыхaшегw нaшегw іaконъ:z,  ЛІТУРГ дhко.ост0йнaшегw w  ЛІТУРГ прeй:ичащaшегw тисz  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw ь  ЛІТУРГ твои1хъ,  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ њставлeй:нaшегw іaконъ:е
гw рeй:эхHвъ.въ,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ жи1знaшегw ь  ЛІТУРГ вёчнaшегw ую.  ЛІТУРГ Тhхъ nтцA нaшегw   ЛІТУРГ бо  ЛІТУРГ є3си2  ЛІТУРГ хлёбъ  ЛІТУРГ жив0тнaшегw ый,
и3ст0чнaшегw икъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw и, ЛІТУРГподhко.aшегw тель ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw и1хъ, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ тебЁ ЛІТУРГслaшегw ву ЛІТУРГвозсылaшегw емъ, ЛІТУРГсо
nтцA нaшегw цA нaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиeй:мъ,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ с™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw мъ  ЛІТУРГ дhко.¦омъ,  ЛІТУРГ нaшегw hхъ nтцA нaшегw нaшегw э  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ прeй:и1снaшегw w,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ вёки  ЛІТУРГ вэкHвъ.въ,
ґми1нaшегw ь.
Метафw1на:рeй:aшегw ста ЛІТУРГпо ЛІТУРГстіaконъ:хHвъ.мъ, ЛІТУРГGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3:

Дaшегw вый ЛІТУРГпи1щу ЛІТУРГмнaшегw Ё  ЛІТУРГпл0ть ЛІТУРГтвою2  ЛІТУРГ в0лею, ЛІТУРГЏгw нaшегw ь  ЛІТУРГсhхъ nтцA нaшегw й, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ њпалszй
нaшегw едhко.остHвъ.йнaшегw ыz, ЛІТУРГ Да ЛІТУРГнaшегw е  ЛІТУРГњпали1ши ЛІТУРГменaшегw E, ЛІТУРГ содhко.ётелю ЛІТУРГ м0й. ЛІТУРГ Пaшегw че ЛІТУРГ же ЛІТУРГпрeй:ойдhко.и2
во ЛІТУРГќдhко.ы ЛІТУРГмо‰, ЛІТУРГВо ЛІТУРГвс‰ ЛІТУРГсостaшегw вы, ЛІТУРГво ЛІТУРГўтрeй:0бу, ЛІТУРГвъ ЛІТУРГсeй:рeй:дhко.цA нaшегw е: ЛІТУРГПопали2 ЛІТУРГтeй:рeй:нaшегw іaконъ:е
всёхъ  ЛІТУРГ мои1хъ  ЛІТУРГ прeй:егw рeй:эшeй:нaшегw іaконъ:й.  ЛІТУРГ Дyшу  ЛІТУРГ њчи1сти,  ЛІТУРГ њсвzти2  ЛІТУРГ помышлє1нaшегw іaконъ:z.
Состaшегw вы  ЛІТУРГ ўтверeй:дhко.и2  ЛІТУРГ съ  ЛІТУРГ костьми2  ЛІТУРГ вкyпэ.  ЛІТУРГ Чyвствъ  ЛІТУРГ прeй:освэти2  ЛІТУРГ прeй:остyю
пzтерeй:и1цA нaшегw у.  ЛІТУРГ Всегw о2  ЛІТУРГ мS  ЛІТУРГ спрeй:игw воздhко.и2  ЛІТУРГ стрeй:aшегw ху  ЛІТУРГ твоемY.  ЛІТУРГ Прeй:и1снaшегw w  ЛІТУРГ покрeй:hхъ nтцA нaшегw й,
соблюдhко.и1  ЛІТУРГ же ЛІТУРГ и3 ЛІТУРГ сохрeй:анaшегw и1  ЛІТУРГ мz ЛІТУРГ T  ЛІТУРГ всsкагw w ЛІТУРГ дhко.ёла ЛІТУРГ и3 ЛІТУРГ сл0ва ЛІТУРГ дhко.ушетлёнaшегw нaшегw агw w.
Њчи1сти, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГњмhхъ nтцA нaшегw й, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГўкрeй:аси1 ЛІТУРГмz: ЛІТУРГЎдhко.обрeй:и2, ЛІТУРГврeй:азуми2, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГпрeй:освэти1 ЛІТУРГмz.
Покажи1 ЛІТУРГмz ЛІТУРГтвоE ЛІТУРГселeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw агw w ЛІТУРГдhко.¦а, ЛІТУРГИ# ЛІТУРГнaшегw е ЛІТУРГктомY ЛІТУРГселeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГгw рeй:эхA. ЛІТУРГДа
ћкw ЛІТУРГтвоегw w2  ЛІТУРГ дhко.0му, ЛІТУРГвх0дhко.омъ ЛІТУРГпрeй:ичащeй:нaшегw іaконъ:z, ЛІТУРГЋкw ЛІТУРГnтцA нaшегw гw нaшегw S  ЛІТУРГменaшегw E  ЛІТУРГбэжи1тъ
всsкъ  ЛІТУРГ ѕлодhко.ёй,  ЛІТУРГ всsка  ЛІТУРГ стрeй:aшегw сть.  ЛІТУРГ Моли1твенaшегw нaшегw ики  ЛІТУРГ тебЁ  ЛІТУРГ прeй:инaшегw ошY  ЛІТУРГ вс‰
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с™hхъ nтцA нaшегw ы6z,  ЛІТУРГ Чинaшегw онaшегw ач†ліaконъ:z  ЛІТУРГ же  ЛІТУРГ безпл0тнaшегw ыхъ,  ЛІТУРГ Прeй:едhко.тeй:чу  ЛІТУРГ твоегw о2,  ЛІТУРГ прeй:ем{дhко.рeй:ыz
ґпcлы, ЛІТУРГКъ ЛІТУРГси6мъ ЛІТУРГже ЛІТУРГтвою2  ЛІТУРГ нaшегw есквeй:рeй:нaшегw ую, ЛІТУРГчи1стую ЛІТУРГм™hхъ nтцA нaшегw рeй:ь: ЛІТУРГИ$хже ЛІТУРГмольбы6
бlгослови2, владhко.гw оутрeй:0бнaшегw е,  ЛІТУРГ прeй:іaконъ:ими2  ЛІТУРГ хrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE  ЛІТУРГ м0й,  ЛІТУРГ И#  ЛІТУРГ сhхъ nтцA нaшегw нaшегw омъ  ЛІТУРГ свёта  ЛІТУРГ содhко.ёлай  ЛІТУРГ твоегw о2
служи1телz. ЛІТУРГТhхъ nтцA нaшегw  ЛІТУРГбо ЛІТУРГє3си2 ЛІТУРГњсвzщeй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГє3дhко.и1нaшегw ый ЛІТУРГНaшегw шихъ ЛІТУРГбlгослови2, владhко.же ЛІТУРГдhко.yшъ ЛІТУРГи3
свётлость:  ЛІТУРГ И#  ЛІТУРГ тебЁ  ЛІТУРГ лэпоподhко.0бнaшегw w.  ЛІТУРГ ћкw  ЛІТУРГ бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3у  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю соцA нaшегw э,  ЛІТУРГ слaшегw ву  ЛІТУРГ вси2
возсылaшегw емъ ЛІТУРГнaшегw а ЛІТУРГвсsкъ ЛІТУРГдhко.eй:нaшегw ь.
Мlгослови2, владhко.тва ЛІТУРГи3нaшегw aшегw z:

Тёло ЛІТУРГтвоE ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw 0е, ЛІТУРГгw Dу пом0лимсz.и  ЛІТУРГї}се ЛІТУРГхrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкитE ЛІТУРГб9е ЛІТУРГнaшегw aшегw шъ, ЛІТУРГдhко.а  ЛІТУРГбyдhко.етъ ЛІТУРГми2  ЛІТУРГ въ
жив0тъ ЛІТУРГвёчнaшегw ый, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГкрeй:0вь ЛІТУРГтвоS ЛІТУРГчcтнaшегw aшегw z ЛІТУРГво ЛІТУРГњставлeй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГгw рeй:эхHвъ.въ. ЛІТУРГбyдhко.и
же ЛІТУРГми2 ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw одhко.арeй:eй:нaшегw іaконъ:е ЛІТУРГсіaконъ:E ЛІТУРГвъ ЛІТУРГрeй:aшегw дhко.ость, ЛІТУРГздhко.рeй:aшегw віaконъ:е ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвесeй:ліaконъ:е: ЛІТУРГвъ ЛІТУРГстрeй:aшегw шнaшегw ое ЛІТУРГже ЛІТУРГи3
вторeй:0е ЛІТУРГпрeй:ишeй:ствіaконъ:е ЛІТУРГтвоE ЛІТУРГсподhко.0би ЛІТУРГмS ЛІТУРГгw рeй:ёшнaшегw агw о ЛІТУРГстaшегw ти ЛІТУРГњдhко.еснaшегw yю ЛІТУРГслaшегw вы
твоеS, ЛІТУРГмlгослови2, владhко.твами ЛІТУРГпрeй:ечи1стыz ЛІТУРГтвоеS ЛІТУРГм™hхъ nтцA нaшегw рeй:е, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГвсёхъ ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw hхъ nтцA нaшегw хъ.
Мlгослови2, владhко.тва ЛІТУРГи3нaшегw aшегw z, ЛІТУРГко ЛІТУРГпрeй:ес™hхъ nтцA нaшегw ёй ЛІТУРГбцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю соэ:

Прeй:ес™hхъ nтцA нaшегw aшегw z  ЛІТУРГвLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю сочцA нaшегw е  ЛІТУРГбцA нaшегw dу и3 приснодв7у мRjю сое, ЛІТУРГсвёте ЛІТУРГпомрeй:ачeй:нaшегw нaшегw ыz ЛІТУРГмоеS ЛІТУРГдhко.уши2,  ЛІТУРГнaшегw адhко.eй:ждhко.о,
покрeй:0ве, ЛІТУРГпрeй:ибёжище, ЛІТУРГўтэшeй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГрeй:aшегw дhко.ованaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГмоE: ЛІТУРГблагw одhко.арeй:ю1  ЛІТУРГ тz, ЛІТУРГћкw
сподhко.0била  ЛІТУРГ мS  ЛІТУРГ є3си2  ЛІТУРГ нaшегw едhко.ост0йнaшегw агw о,  ЛІТУРГ прeй:ичaшегw стнaшегw ика  ЛІТУРГ бhхъ nтцA нaшегw ти  ЛІТУРГ прeй:ечи1стагw w
тёла, ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ чcтнaшегw hхъ nтцA нaшегw z  ЛІТУРГкрeй:0ве ЛІТУРГснaшегw 7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёкиа  ЛІТУРГтвоегw w2.  ЛІТУРГнaшегw о  ЛІТУРГрeй:0ждhко.шаz ЛІТУРГи4стинaшегw нaшегw ый ЛІТУРГсвётъ,
прeй:освэти2  ЛІТУРГ мо‰  ЛІТУРГ ќмнaшегw ыz  ЛІТУРГ џчи  ЛІТУРГ сeй:рeй:дhко.цA нaшегw а:  ЛІТУРГ ћже  ЛІТУРГ и3ст0чнaшегw икъ  ЛІТУРГ безсмeй:рeй:тіaконъ:z
рeй:0ждhко.шаz, ЛІТУРГњживотворeй:и1 ЛІТУРГмz ЛІТУРГўмерeй:щвлeй:нaшегw нaшегw агw о ЛІТУРГгw рeй:эх0мъ: ЛІТУРГћже ЛІТУРГмлcтивагw w
бGа ї}са хrтA послaвый, сп7са и3а ЛІТУРГлюбоблагw оутрeй:0бнaшегw аz ЛІТУРГм™hхъ nтцA нaшегw и, ЛІТУРГпоми1луй ЛІТУРГмS, ЛІТУРГи3 ЛІТУРГдhко.aшегw ждhко.ь ЛІТУРГми2 ЛІТУРГўмилeй:нaшегw іaконъ:е, ЛІТУРГи3
сокрeй:ушeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ сeй:рeй:дhко.цA нaшегw э  ЛІТУРГ моeй:мъ,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ смирeй:eй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ мhхъ nтцA нaшегw слехъ  ЛІТУРГ мои1хъ,  ЛІТУРГ и3
воззвaшегw нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ въ  ЛІТУРГ плэнaшегw eй:нaшегw іaконъ:ихъ  ЛІТУРГ помышлeй:нaшегw іaконъ:й  ЛІТУРГ мои1хъ,  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ сподhко.0би  ЛІТУРГ мS  ЛІТУРГ дhко.о
послёдhко.нaшегw zгw w  ЛІТУРГ и3здhко.ыхaшегw нaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГ нaшегw еwсуждhко.eй:нaшегw нaшегw w  ЛІТУРГ прeй:іaконъ:имaшегw ти  ЛІТУРГ прeй:ечcтыхъ  ЛІТУРГ т†инaшегw ъ
њсвzщeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ во  ЛІТУРГ и3сцA нaшегw элeй:нaшегw іaконъ:е  ЛІТУРГ дhко.уши1  ЛІТУРГ же  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ тёла:  ЛІТУРГ и3  ЛІТУРГ подhко.aшегw ждhко.ь  ЛІТУРГ ми2  ЛІТУРГ слeй:зы
покаsнaшегw іaконъ:z  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ и3сповёдhко.анaшегw іaконъ:z, ЛІТУРГво ЛІТУРГє4же ЛІТУРГпёти ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ слaшегw вити ЛІТУРГтS ЛІТУРГво ЛІТУРГвс‰ ЛІТУРГдhко.нaшегw и6
животA ЛІТУРГмоегw w2,  ЛІТУРГћкw ЛІТУРГбlгослови2, владhко.гw ословeй:нaшегw нaшегw а  ЛІТУРГи3  ЛІТУРГ прeй:епрeй:ослaшегw вленaшегw нaшегw а  ЛІТУРГє3си2  ЛІТУРГ во ЛІТУРГвёки,
Ґми1нaшегw ь.
Конaшегw eй:цA нaшегw ъ ЛІТУРГмоли1тв ЛІТУРГпо ЛІТУРГс™hхъ nтцA нaшегw ёмъ ЛІТУРГпрeй:ичащeй:нaшегw іaконъ:и.
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