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ПК  ж  Вк2  9єєыє  ,,ш  єъ8Ѕчєє  µш  єБєчєє  йёє  йє  ж  Пк2  9єчєє  Мєє!є  
Прі и ди  - те,  вэ рныхъ  со бо ри,  по хва льны ми  

єъ8Ѕчєє  7єєйЁє  НЩИСє  є8єчєє  7єєйЁє  Пк2  Мєє!ю   0ТЦє  МЬ  є9Ѕя(  ж  Пєє!є  йЁє  йёє  
пэ сньми  днесь  пре чу  - дна го  o тца  - про сла  - 

йє  Вк2  є9Ѕя  РЬ  ж  Вк2  РЬ  Мь  Сєє!є  6єєйє  6єєэ+є  ж  Пк2  9єєыє  
вимъ  и  си це  є му  во зо пі имъ:  пре по до бне  

ж  Мк2  µш  єБєчєє  йёє  йє  ж  є9Ѕя1О  є8єєйёє  є8єєыСє  =ддєЫє  Ыє  Мк2  СЬ  
o тче  се ра фі ме,  во и сти нну  спо до  - би 

єъ7Ѕя1Хєє  йёє  йє  єЅчєє   є*8ТЅя2  0..я  µ7ш  єБєчєє  йёє  йє  ж  Пк2  є8єчєє  7єєйЁє  
лсz  є си  бо же стве нны z  жи зни,  прі имъ  wтъ  бо 

Пк2  Мєє!ю   0ТЦє  МЬ  є9Ѕя(  ж  Пєє!є  йЁє  йёє  йє  ж  Нк2  =ддєЫє  ФєЫєЦє  
га  вэ нецъ  не тлэ нны z  сла  - вы.  се гw  ра ди  

ж  Пк2  НЬ  є8єчєє  7єєйЁє  Пк2  Мєє!ю   0ТЦє  МЬ  є9Ѕя(  ж  Пєє!є  йЁє  йёє  
o би тель  са ро  - вска z  то бо  - ю  хва ли 

йє  єъ6Ѕя2  Рь  ЛCе  Нь\   єъ6Ѕя(  ж  НєєЖє  ж  Мк2  Рєє!є  єє7ѕяИ  ж  Мєє!є  
тсz,  лю ді е  же,  зрz  - ще  че стну ю  ра ку  мо 

єє7ѕяИ  йёє  йє  6єєэ+є  СЬ  ж  є9Ѕя  є8дтдэ  ж  є9Ѕя1О  Мк2  Сєє!є  6єєйє  Ъе  
щей  тво ихъ  и  чу де са  - бы ва є ма z  -,  

0єєЙёє  9єєыє  ,,ш  НЬ  є8єчєє  7єєйЁє  Пк2  Мєє!ю  є9Ѕя(  єъ9Ѕя2  йЁє  йёє  йє  єъ9Ѕя1Хєє  
сла  - вzтъ  про сла влz ю ща го  тz  го спо да:  є 



0єєйёє  Вк2  РЬ  Мк)єє  6єєйє  0єчєє  Пєє!ю   є*8ТЅя2  ддєЫєЫє  Цє  6єєэ+є  ж  є9Ѕя  є8дтдэ  
му же  мо ли сz,  пре по до  - бне,  да ро ва ти  

є8єчєє  7єєйЁє  Пк2  Мєє!ю   0ТЦє  єъ9Ѕя2  МЬ  є9Ѕя(  ж  Пєє!є  йЁє  йёє  +  
ду шамъ  на  - шымъ  миръ  и  ве лі ю  ми  - лость.  


