Литі1йнаz стихи1ра Казaнской ик0нэ, гла1съ и7.
7 ж Нк1 Рь РЬ єє7ѕя єъ7Ѕчєє є6 єйє Ъе Ле Нь\ єъ6Ѕя( ж НєєЖє
Ш
Пeр вэ е на пи сaв шей сz тво eй
ї кH - нэ,
ж Вк2)єє Вк2 РЬ Мк2)єє 6єєйє Мк2 СЬ єъ7Ѕя1Хєє йёє йє є6 єэ+є
є3 vан гель скихъ т† инъ бла го вёст ни комъ, и3
ж Пк2 МЬ єъ9Ѕя1Хєє є0 єйёє Вк2 РЬ Мк2)єє 6єєйє є6 єэ Мк2 7дтдэює ж
къ те бЁ, ца ри1 цэ, при не сe ннэй, да ў св0 и
Сєє!є 6єєйє є6 єэ Мк2 єу7ддэ МЬ єъ9Ѕя2 йЁє йёє йє є6 єэ Ск1 6єєэ є7 єйёє
ши тY, и3 си1 льну со дэ1 ла е ши спа сти2 че ствy
єъ9Ѕч1 Мк2 Сєє!є 6єєйє Рь РЬ Ск2 РЬ є7 чєє Нєє!є ж Сєє!є 6єєйє МЬ ж
ю щы z тS: и3 по рa до ва ла сz є3 си2 ћ кw
єу9ддэ Ньэ є*8єєыЫє МЬ 6єєэ ТЦє є6 єэ єъ9Ѕя2 РЬ ж Вк2 є9 єыє ,,ш
сy щи ми1 ло сти ва, спа сe ні z нa ше гw
ж Мк2 СЬ єъ7Ѕя1Хєє йёє йє є6 єэ РЬ ж єє8Ѕя Рк2 єу7ддэ МЬ ж
со дё - тель ни ца. ћ кw ў стA и3 глaсъ ї кH
Пєє!є йЁє йёє йє єъ6Ѕчєє Рь Рь Рь ыФ ЫєЦє ж Пк2 МЬ є6 єэ
нэ бh - вше,
ћ ко же и3 б0 га вне гдA за чи
єъ9Ѕя1Хєє є0 єйёє Вк2 РЬ Мк2)єє 6єєйє Ск1 РЬ єъ9Ѕч1 Мк2 Сєє!є 6єєйє Ъе
нa
ю щи во чрe вэ, пёснь вос пё ла є3 си2: Вк2 РЬ є9 єыє ,,ш 6єєэ ж є*8ТЅя2 .0 .я ш єБєчєє йёє йє Нь РЬ
сE t нh нэ ў бла жa тъ мS вси2 р0 ди! и3 на
єє7ѕя єъ7Ѕчєє 6єєйє Нь Рь Рь Рь Рь ыФйэє є7 єйёє єъ9Ѕч1 Мк2)єє є6 єйє
тY
зрs щи гла г0 ла ла є3 си2
со влa сті ю:

ж
Пк2 МЬ 6єєэ 6єєэ ж Пк2 ж Вк2 РЬ Мк2)єє 6єєйє є8єєэ
съ си1мъ џ бра зомъ бла го дaть мо S и3
си1 ла. и3
Пк2 є9Ѕя ж Пєє!є йЁє йёє йє єъ9Ѕя1Хєє є0 єйёє Вк2 РЬ Мк2 Сєє!є
мы2 и4 стин нw вё ру емъ,
ћ кw сE ре клA є3
6єєйёє ж Сєє!є 6єєйє ж є9Ѕя МЬ 6єєэ+є є*8ТЅя2 0..я ш єБєчєє йёє йє
си2, го спо жE, си1мъ џ бра зомъ съ нa ми є3 си2: єъ0Ѕя2 Пь Мь РЬ 9єєыє єъ8Ѕчєє ш єБєчєє йёє йє НЬ ж єє7Ѕя Нь
тёмъ бла го го вёй нw пред сто s ще, по кла нs е
Рь Рь Ле Нь\ єъ6Ѕя( ж НєєЖє РЬ ж Сєє!є ,,ш 6єєэ СЬ ж
мсz те бЁ ра би2 тво и2, по сэ ти1 ны тво и1 ми
Пк2 Мь РЬ ж Пєє!є йЁє йёє +
мa тер ни ми ще др0 та ми.
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