
30.I (12.II)
🕁 Three Hierarchs: Basil the Great,

Gregory the Theologian, and John
Chrysostom

🕁 Трьох святителів: Василія Велико-
го, Григорія Богослова і Йоана Золо-

тоустого
Troparion of the Saints, tone 4:  As equals 
to the apostles in the way you lived * and
teachers of the whole world, * intercede 
with the Master of all * to grant peace to 
the world * and to our souls great mercy.

Тропар Святих,   глас 4  :  До апоGстолів 
поді́ Gбні і вселеGнної вчителі́ G, * ВладиGку 
всіх молі́ Gте, * щоб мир вселеGнній 
даруваGв * і дуGшам наGшим велиGку миG-
лість.

† Glory be to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit.

† СлаGва Отцю́G, і СиGну, і СвятоGму ДуGхові.

Kontakion, tone 2:  You received Your in-
spired and steadfast preachers, Your 
chief teachers * into the enjoyment of 
Your good things and into repose. * You 
who alone glorify Your saints, accepted 
their labours and death * more gladly 
than any holocaust.

Кондак,     глас 2  :  СвящеGнних і богові́ Gсних
пропові́ Gдників, * найвиGщих учителі́ Gв, 
ГоGсподи, прийняGв Ти в насолоGду дібр 
Твої Gх і упокі́ Gй, * трудиG бо їх і смерть 
прийняGв Ти виGще всяGких плоді́ Gв, * 
єдиGний, що прославляGєш святиGх Твої Gх.

Now and for ever and ever.  Amen. І ниGні, і повсякчаGс, і на ві́ Gки ві́ Gчні. Амі́ Gнь.
Theotokion, tone 2:  The tomb and death 
could not hold the Mother of God, * un-
ceasing in her intercession and an unfail-
ing hope of patronage, * for as the Mother
of Life she was transferred to life * by Him
Who dwelt in her ever-virgin womb.

Богородичний  ,     глас 2  :  В молитваGх 
невсипуGщу БогороGдицю́ * і в застуGпни-
цтвах незамі́ Gнне уповаGння * гріб і уме-
ртві́ Gння не втриGмали. * Бо як МаGтір 
ЖиттяG до життяG перестаGвив Той, * Хто
вселиGвся в утроGбу присноді́ Gвственну.

Prokimenon, tone 8:  Their utterance has 
gone forth into all the earth, * and their 
words unto the ends of the world.  (Ps. 18:5)

Прокімен, глас 8:  На всю́ зеGмлю́ виG-
йшло вістуваGння їх * і до кінці́ Gв 
вселеGнної глагоGли їх.  (Пс. 18:5)

Verse:  The heavens tell the glory of God, 
and the firmament declares the work of 
His hand.  (Ps. 18:2)

Стих:  НебесаG повідаGю́ть слаGву БоGжу, 
творі́ Gння ж рук ЙогоG сповіщаGє твердь.  
(Пс. 18:2)

Epistle:  Hebrews 13:7-16, pericope 334 Апостол:  Євреїв 13:7-16, зачало 334
Alleluia, tone 1:  The heavens shall confess 
Your wonders, O Lord, and Your truth in 
the church of the saints.  (Ps. 88:6)

Алилуя, глас 1:  Іспові́ Gдять небесаG чудаG 
Твої G, ГоGсподи, і і́ Gстину Твою́G в цеGркві 
святиGх.  (Пс. 88:6)
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Verse:  God is glorified in the assembly of 
the saints.  (Ps. 88:8)

Стих:  Бог прослаGвлю́ваний на раGді свя-
тиGх.  (Пс. 88:8)

Gospel:  Matthew 5:14-19, pericope 11 Євангеліє:  Матея 5:14-19, зачало 11
Communion verse:  Rejoice in the Lord, O 

you just; * praise befits the righteous.  
(Ps. 32:1)  Alleluia.  (3)

Причасний стих:  РаGдуйтеся, праGведні, 
у ГоGсподі, * праGвим налеGжить 
похвалаG.  (Пс. 32:1)  АлилуGя.  (3)

At all the Hours
◦ Troparion:  Saints
◦ Kontakion:  Saints

На всіх Часах
◦ Тропар:  Святих
◦ Кондак:  Святих


