












Священик: Слава святій, одноістотній, животворчій і нероздільній Тройці 
завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

ДЯК ЧИТАЄ:
Амінь.

Псалом 3 .

Господи, як багато напасників у мене, скільки тих, що повстають 
проти мене. Багато кажуть д у ш і  моїй:- нема йому спасіння в Богові 
його. Але Ти, Господи, охорона моя. Ти слава моя. Ти підносиш 
головЗ^ мою, Гблосом моїм кличу до Господа 1 Він почус мене з гори 
святої Своєї, Я лягаю, 1 сплю, і встаю, бо Господь захищає мене.

Псалом 37,
у ^

Господи, не суди мене суворо і не карай мене в гніві Твоїм.
Бо стріли Твої пррйнялй ,мене і рука Твоя гнітить мене. Нема 
ЦІЛОГО місця на тілі моїм від гніву Твого, нема спокою в кістках 
моїх від гріхів моїх.

Псалом 62.

Боже, Ти Бог >іій. Тебе з досвітку я шукаю. Жадає Тебе душа моя.
Тебе прагне тіло моє в землі виснаженій, сухій і безводній, щоб 
бачити силу Твою і славу Твою, як я бачив Тебе у святині.
Бо милість Твоя краща над життя.

Псалом 87.

Господи Боже, мій Спасителю, вдень 1 вночі благаю Тебе:^нехай 
дійде до Тебе молитва моя. Прихили вухо Твоє до благання мого.

Псалом 102,

Благослови, душе моя, Господа і вся істота моя, святе Ім’я його. 
Благослови, душе моя. Господа і не забувай усіх добродійств його.
Він прощає ВСІ провини твої, 1 зціляє всяку неміч твою.
Щедрий 1 милостивий Господь, довготерпеливий 1 доброзичливий.
Бо, як високо небо від землі, так велика ласка Його над тими, що 
бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив від нас Бог 
гріхи наші. Як батько обдаровує дітей, так обдаровує Господь тих, 
що бояться його. Благослови, душе моя. Господа і вся істота моя, 
святе 1м*я його. Благословенний Ти, Господи,

Псалом 142.

Господи, почуй молитву мою, зглянься на благання мої по істині Твоїй 
і вислухай мене по справедливості Твоїй.
Дух Твій милосердний нехай веде мене по шляху правди.

Слава Отцю, 1 Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь.
Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тобі, Боже. /2-чі/

/Третій раз співає ХОР/ 
дивись ноти












































































































