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ВІДНОВА ШЛЮБНОЇ ПРИСЯГИ 

 

Священик: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. 

Люди: Амінь. 

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. 

Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і 

життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, 

душі наші. 

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас (3). 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня 

наші; Святий, посіти і зціли немочі наші імени твого ради. 

Господи, помилуй (3) 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, 

нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і 

прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, 

але ізбав нас від лукавого. 

Свящ.: Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і 

на віки віків. Амінь. 

 

Одружені повторяють за священиком:  

Господи, Ісусе Христе, Спасителю людського роду, ми в Твоїй присутності 

відновляємо свої шлюбні Обіти  і так потверджуємо ту любов, вірність і подружню 

чесність, що ми прирекли собі навзаєм у день нашого шлюбу. Ласкавий Господи, 

прийми цю віднову і поблагослови нас. Амінь. 

Диякон: Господу помолімся. 

Люди: Господи, помилуй. 

Свящ.: Господи Боже наш, Ти у спасительнім твоїм промислі сподобив у Кані 

Галилейській показати цінність подружжя Твоїм пришестям: Сам і нині слуг Твоїх, що 

їм зволив Ти з’єднатися одне з одним, збережи в мирі й однодумності, як сподобив Ти 

зберегти від часу вінчання їх аж до нинішнього дня: сповни всі їхні бажання, як 

щедрий, зішли на них багаті милості і щедроти Твої, дай їм зі здоров’ям і довге життя, у 
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всіх добродійних ділах успіх. Бо Ти є благий і чоловіколюбець Бог і Тобі славу віддаємо, 

Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні.  

Люди: Амінь. 

Свящ.: † Мир всім. 

Люди: І духові Твоєму. 

Диякон: Голови ваші Господеві приклоніть. 

Люди: Тобі, Господи. 

Свящ.: Отець, Син і Святий Дух, Всесвята, одноістотна і живоначальна Тройця, єдине 

божество і царство, нехай благословить вас †, і нехай дасть вам довге життя, радість у 

дітях, успіх у житті й вірі, і нехай сповнить вас усяких дібр на землі, нехай сподобить 

вас і добра обіцяні приймати, молитвами святої Богородиці і всіх святих. 

Люди: Амінь. 

Диякон: Премудрість. 

Люди: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління 

Бога Слово породила, – сущу Богородицю, Тебе величаємо. 

Свящ.: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. 

Люди: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Господи, помилуй (3). Благослови. 

Свящ.: Христос, істинний Бог наш, що в Кані Галилейській пришестям своїм цінність 

подружжя показав, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних 

апостолів, святих Богом вінчаних царів і рівноапостолів Константина й Олени, святого 

великомученика Прокопія, і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і 

чоловіколюбець. 

Люди: Амінь. 


