
Неділя по Різдві. Пам'ять св. і праведних Йосифа Обручника,  

Давида царя і Якова. Віддання празника Різдва Христового. Гл. 8. 

Перший антифон  

Ісповімся Тобі, Господи, всім серцем моїм,* розповім про всі чуда Твої. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

На раді праведних і соньмі –* великі діла Господні, явлені в усіх волях Його . 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Ісповідування і велич – діло Його* і правда Його перебуває повік віку. 

Приспів: Молитвами Богородиці,* Спасе, спаси нас. 

Третій антифон  

Приспів: Спаси нас, Сину Божий,* що родився від Діви, співаємо Тобі: Алилуя. 

 

Тропар празника, глас 4: Різдво Твоє, Христе Боже наш, * засвітило світові світло 

розуміння: * в ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися * поклонятися 

Тобі – Сонцю правди, * і пізнавати Тебе – Схід з висоти. * Господи, слава  Тобі. 

Тропар святих глас 2: Благовістуй, Йосифе, чудеса Давидові, богоотцю. * Ти бачив 

Діву, що родила; * з пастирями славословив Ти, * з волхвами поклонився Ти, від 

ангела вістку прийнявши. * Моли Христа Бога спасти душі наші. 



 
Кондак святим, глас 3:Днесь радости сповняється божественний Давид, * а Йосиф 

хвалу з Яковом приносить; * вінець бо прийнявши через споріднення з Христом, 

радуються, * і несказанно на землі родженого оспівують, і кличуть: * Щедрий, 

спасай тих, що Тебе почитають. 

 

 

 

 

Стих: Воскликніте Господеві, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі 

Його 

Прокімен святим, глас 4: Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів  

 

 



Алилуя: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь. 

Стих: Пастирю Ізраїля, почуй, Ти, що ведеш Йосифа. 

 

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, у вертепі народженого царя – 

Христа. І ірмос, глас 1: Таїнство чудне бачу і преславне: небо – вертеп, престол 

херувимський – Діву, ясла – вмістилище, в яких возліг невмістимий Христос Бог. 

Його оспівуючи величаємо. 

 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх. 

Ізбавління послав Господь людям своїм. Алилуя (3). 

 


