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Божественна Літургія (Служба Божа): 
 Випадки і підвипадки церковного уставу 

1. Загальні поняття: 
• Божественна Літургія – менш більш одностайне і стабільне богослужіння 

• Змінні і незмінні тексти Літургії рекомендую використовувати лише з «Прийдіте 
поклонімося» 

• Три види Божественної Літургії: 
• Івана Золотоустого,  
• Василя Великого,  
• Григорія Двоєслова (напередосвячених Дарів) 

•  
• Божественна Літургія Івана Золотоустого “в ідеалі” мала би служитися тільки: 

• у неділі  
• у великі свята  (7 Господських і 5 Богородичних) 
• у дні великих святих (полієлейних , зі всенічним (бдінних) 

• Якщо Служба Божа все ж служиться у седмичні дні (будні), коли нема святого 
полієлейного чи зі всенічним (бдінного), рекомендується брати: 

•  службу дня (понеділка, вівторка і т.д.),  
• або ж службу на різні потреби (за померлих, за всяке прошення, подяки і т.д.),  
• або ж службу свята (коли період посвяття чи віддання свята)  

• Див.: Прийдіте поклонімся 
• Божественна Літургія Василя Великого служиться 10 разів у році: 

• у всі 5 неділь Великого посту (крім Квітної неділі) 
• 14 січня 
• у Страсний Четвер (з Вечірнею) 
• у Страсну Суботу (з Вечірнею) 
• у переддень Різдва Г.Н.І.Х. (з Вечірнею)  
• у переддень Богоявлення(з Вечірнею) 
• Божественна Літургія напередосвячених Дарів служиться:  
• у всі середи і п’ятниці Великого посту 
• у понеділок-вівторок-середу Страсного тижня  

• Різниця між Літургіями Івана Золотоустого і Василя Великого – лише у довжині 
молитов після Символа віри (на Анафорі) та співі “Тобою радується” замість “Достойно є 
воістину ”.  

• Літургія напередосвячених Дарів за структурою та виглядом схожа до Вечірні з 
Літургією Івана Золотоустого чи Василя Великого. До «Світло тихе» - це Вечірня, після «Світло 
тихе» - безпосередньо Літургія. 

• Див.: Прийдіте поклонімся. Текст Літургії наперед освячених Дарів, Типик, сс. 331-332.  
 

2. Божественна Літургія Івана Золотоустого: випадки і підвипадки уставу: 
[Випадок: святий безполієлейний] [Підвипадок: у неділю]  
[Випадок: святий полієйний і святий зі всенічним (бдінний)] [Підвипадок: у седмичні дні 
(будні); у неділю]  
[Випадок: Господське свято] [Підвипадок: у всі дні тижня]  
[Випадок: Богородичне свято] [Підвипадок: у седмичні дні (будні); у неділю]  
[Випадок: Богородичне свято] [Підвипадок: у седмичні дні (будні); у неділю]  
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[Випадок: посвяття зі святим безполієлейним] [Підвипадок: у неділю] 
[Випадок: посвяття зі святим полієлейним і святим зі всенічним (бдінним)] [Підвипадок: у 
седмичні дні (будні); у неділю)] 
[Випадок: віддання свята] [Підвипадок: у седмичні дні (будні); у неділю)] 

Див.: Типик,  
сс. 46, 52-55, 60, 63, 65, 68, 69, 72, 75, 77, 80, 80-81, 83-84, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96. 

 
3. Літургія напередосвячених Дарів:  випадки і підвипадки уставу: 

[Випадок: Святий безполієлейний (два святі безполієлейні, святий безполієлейний на 6)] 
[Підвипадок: у середу і в п'ятницю ввечері]  
[Випадок: святий полієлейний] [Підвипадок: у середу і в пятницю ввечері] 

Див. Типик, сс. 331-333. 
4. Винятки: 

 Вечірня з Літургією Івана Золотоустого (переважно у Великому пості, коли 
Благовіщення випадає у четвер чи суботу) 
 Вечірня з Літургією Василя Великого (у Страсний Четвер (з Вечірнею), у Страсну 
Суботу (з Вечірнею), у переддень Різдва Г.Н.І.Х. (з Вечірнею), у переддень Богоявлення (з 
Вечірнею) 
 Архиєрейська Божественна Літургія 
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Божественна Літургія (Служба Божа) Івана Золотоустого і Василя Великого 

Випадок: 
СВЯТИЙ БЕЗПОЛІЄЛЕЙНИЙ 

Підвипадок: 
У НЕДІЛЮ 

Антифони –  воскресні або зображальні 
Тропарі: Тропар воскресний чергового голосу 

 Слава (окремо) – Кондак воскресний чергового голосу 
 І нині (окремо): Богородичний (зі служби чергового голосу, нижче Кондака) 

Прокімен: Прокімен воскресний чергового голосу 
Стих воскреслого Прокімена 

Апостол: недільний черговий  
Алилуя зі стихами: стихи недільні чергового голосу 
Причасний недільний «Хваліте…» 

Див.: Типик, с. 46. 
 

 
Випадок: 

СВЯТИЙ ПОЛІЄЛЕЙНИЙ; СВЯТИЙ ЗІ ВСЕНІЧНИМ (бдінний)/з Литією 
Підвипадок: 

У СЕДМИЧНІ ДНІ (будні) 
Антифони – зображальні 
Тропарі: Тропар  святого 

Слава (окремо): Кондак святого 
І нині (окремо): Богородичний з недільної служби одного з восьми гласів 
(такого голосу, як кондак святого) 

Прокімен зі стихом святого 
Апостол святого 
Алилуя зі стихами святого 
Причасний святого 

Див.: Типик, с. 65 
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Випадок: 
СВЯТИЙ ПОЛІЄЛЕЙНИЙ; СВЯТИЙ ЗІ ВСЕНІЧНИМ (бдінний)/з Литією 

Підвипадок: 
У НЕДІЛЮ 

Антифони – зображальні або воскресні 
Тропарі: Тропар воскресний чергового голосу 

 Тропар святого 
 Кондак воскресний чергового голосу 
 Слава (окремо): Кондак святого 
 І нині (окремо): Богородичний з недільної служби одного з восьми гласів 
(такого голосу, як кондак святого) 

Прокімен: Прокімен воскресний чергового голосу 
Стих святого 
Прокімен святого 

Апостол: недільний черговий і святого 
Алилуя зі стихами: стихи недільні чергового голосу і святого 
Причасний неділі «Хваліте…» і святого 

Див.: Типик, с. 63 
 

 
Випадок: 

ГОСПОДСЬКЕ СВЯТО 
Підвипадок: 

У СЕДМИЧНІ ДНІ (будні) І В НЕДІЛЮ 
Антифони, окреме Вхідне замість «Прийдіте поклонімося» – свята 
Тропарі: Тропар свята 
                 Слава і нині (разом) – Кондак свята 
Замість «Святий Боже» часто може бути інший текст 
Прокімен зі стихом свята 
Апостол свята 
Алилуя зі стихами: стихи свята 
Замість «Достойно є воістину» – Ірмос свята 
Причасний свята 

Див.: Типик, с. 77 
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Випадок: 
БОГОРОДИЧНЕ СВЯТО 

Підвипадок:  
У СЕДМИЧНІ ДНІ (будні) 

Антифони: повсякденні з приспівом «Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас». 
Тропарі: Тропар свята 
                 Слава і нині (разом) – Кондак свята. 
Прокімен зі стихом свята 
Апостол свята 
Алилуя зі стихами: стихи свята 
Замість «Достойно є воістину» – Ірмос свята 
Причасний свята  

Див.:Типик, сс. 81, 77. 
 

 
Випадок: 

БОГОРОДИЧНЕ СВЯТО 
Підвипадок: 

У НЕДІЛЮ 
Антифони: воскресні або зображальні.  
На третьому антифоні, якщо не співаємо зображальні, замість воскреслого приспіву 

співаємо: «Спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці, співаємо Тобі: Алилуя». 
Тропарі: Тропар воскресний 

Тропар свята 
Слава (окремо)  – Кондак воскресний 
І нині (окремо) – Кондак свята. 

Прокімен: Прокімен недільний чергового голосу 
Стих: свята 
Прокімен свята 

Апостол: недільний черговий і свята 
Алилуя зі стихами: стихи недільні чергового голосу і свята 
Замість «Достойно є воістину» – Ірмос свята 
Причасний недільний «Хваліте…» і свята 

Див. Типик, с. 80 
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Випадок: 
ПЕРЕДСВЯТТЯ, ПОСВЯТТЯ І ВІДДАННЯ СВЯТА ЗІ СВЯТИМ БЕЗПОЛІЄЛЕЙНИМ 

Підвипадок: 
У СЕДМИЧНІ ДНІ (будні) 

Антифони – 1-й і 2-й свята, третій повсякденний із приспівом свята (якщо посвяття 
Господського свята)  

Або повсякденні (з приспівом «Молитвами Богородиці…», якщо Богородичне свято. 
Приспів 2-го антифону: «Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас». Приспів 3-го антифону: 
Спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці, співаємо Тобі: Алилуя»). 

Тропарі: Тропар передсвяття чи свята 
                 Слава і нині (разом) – Кондак передсвяття чи свята 
Прокімен зі стихом дня тижня чи свята 
Якщо віддання свята, то Прокімен свята 
Апостол дня тижня 
Якщо віддання Богородичного свята, то Апостол дня тижня і свята 
Алилуя зі стихами: стихи дня тижня чи свята 
Якшо віддання свята, то Алилуя зі стихами: стихи свята 
Якщо посвяття, то замість «Достойно є воістину» – Ірмос свята 
Причасний дня тижня чи свята 
Якщо віддання свята, то Причасний свята 

Див. Типик, сс. 75, 87, 96.  
 
 

Випадок: 
ПЕРЕДСВЯТТЯ, ПОСВЯТТЯ І ВІДДАННЯ СВЯТА ЗІ СВЯТИМ БЕЗПОЛІЄЛЕЙНИМ 

Підвипадок: 
У НЕДІЛЮ 

Якщо передсвяття, то антифони: воскресні або зображальні.  
Якщо посвяття Господського свята, то 1-й та 2-й антифони – свята, а третій – 

повсякденний із приспівом свята.  
Якщо посвяття Богородичного свята, то антифони воскресні або зображальні 
Тропарі: Тропар воскресний 

Тропар передсвяття чи свята 
Слава (окремо)  – Кондак воскресний 
І нині (окремо) – Кондак передсвяття чи свята. 

Прокімен: недільний чергового голосу 
Якщо віддання Богородичного свята, то Прокімен неділі і свята 
Апостол: недільний черговий  
Якщо віддання Богородичного свята, то Апостол недільний черговий і свята 
Алилуя зі стихами: стихи недільні чергового голосу 
Якщо віддання свята, то Алилуя зі стихами: стихи недільні чергового голосу і свята 
Замість «Достойно є воістину» – Ірмос свята 

Див.: Типик, сс. 72, 83-84, 95 
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Випадок: 
ПОСВЯТТЯ ЗІ СВЯТИМ ПОЛІЄЛЕЙНИМ АБО ЗІ ВСЕНІЧНИМ (бдінним) 

Підвипадок: 
У СЕДМИЧНІ ДНІ (будні) 

Якщо посвяття Господського свята, то 1-й та 2-й антифони – свята, а третій – 
повсякденний із приспівом свята.  

Якщо посвяття Богородичного свята, то антифони повсякденні із приспівами 
Богородиці 

Тропарі: Тропар свята 
Тропар святого 

                 Слава (окремо) – Кондак святого 
І нині (окремо) – Кондак свята 

Прокімен свята 
Стих: святого 
Прокімен святого 

Апостол святого 
Алилуя зі стихами: стихи свята і святого 
Замість «Достойно є воістину» – Ірмос свята 
Причасний свята і святого 

Див.: Типик, с. 91, 93.  
 

 
Випадок: 

ПОСВЯТТЯ ЗІ СВЯТИМ ПОЛІЄЛЕЙНИМ АБО ЗІ ВСЕНІЧНИМ (бдінним) 
Підвипадок: 
У НЕДІЛЮ: 

Якщо посвяття Господського свята, то 1-й та 2-й антифони – свята, а третій – 
повсякденний із приспівом свята.  

Якщо посвяття Богородичного свята, то антифони воскресні або зображальні 
Тропарі: Тропар воскресний 

Тропар свята 
Тропар святого 
Кондак воскресний 
Слава (окремо)  – Кондак святого 
І нині (окремо) – Кондак свята. 

Прокімен недільний чергового голосу 
Стих святого 
Прокімен святого 

Апостол недільний черговий і святого 
Алилуя зі стихами: стихи недільні чергового голосу і святого 
Замість «Достойно є воістину…» – Ірмос свята 
Причасний недільний «Хваліте…» і святого. 
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