
Як молитися на вервиці? 

1. Починаємо на хрестику: 

«В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь» (3 р.).  

«Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі!» 

«Царю небесний…» 

 

2. На першому великому зернятку: 

«Вірую…» 

 

3. На наступних трьох зернятках: 

«Слава Отцеві, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки 

вічні. Амінь»; «Богородице Діво…» 

«Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки 

вічні. Амінь»; «Богородице Діво…» 

«Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій вірі 

утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь»;  

«Богородице Діво» 

«Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на 

віки вічні. Амінь» 

 

4. Далі молимось так: 

На кожному окремому десятку розважаємо над наступним 

таїнством. На окремому зернятку молимось один раз «Отче 

наш», а на кожному з десяти малих зерняток – «Богородице 

Діво», після цього молимось «Слава Отцю, і Сину, і Святому 

Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь» і додаємо 

Фатімську молитву: «О, наш любий Ісусе, прости нам наші 

гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі 

душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого 

Милосердя». 

 

5. На завершення молимось: 

«Під твою милість…» 



 

Царю небесний 
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. 

 

Богородице Діво 
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. 

Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти 

породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших. 

 

Символ віри 
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі, і всього 

видимого і невидимого. 

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця 

родженого перед усіма віками. 

Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, 

несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. 

Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився 

з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. 

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. 

І воскрес у третій день, згідно з Писанням. 

І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. 

І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не 

буде кінця. 

І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, 

що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через 

пророків. 

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву. 

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. 

Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. 

 

Господня молитва 
Отче наш, 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 сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо 

винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від 

лукавого. 

 

Під твою милість 
Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в 

скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і 

благословенна. 

 



Радісні таїнства вервиці для дітей 

 

1. Благовіщення 

Бог послав Архангела Гавриїла до Марії в місто Назарет, 

щоб запитати її, чи вона готова стати Матір’ю Ісуса. Він 

сказав їй, що сам Бог буде Батьком цієї Дитини. Марія 

вірить, що Бог може все, тому відповідає «Так». 

Ісусе, ми просимо Тебе зміцнити нашу віру, щоб ми, як і 

Марія, могли повністю Тобі довіряти і навчилися чути Твої 

слова, коли молимося. 

 

2. Відвідини св. Єлисавети 

Ангел Гавриїл сказав Марії, що її двоюрідна сестра 

Єлисавета також чекає на дитину. Марія негайно 

вирушила їй на допомогу. Як тільки вони зустрілися, 

Єлисавета відчула, як її дитина здригнулася від радості в 

утробі. Натхненна Святим Духом, Єлисавета розуміє, що 

Марія має бути Божою Матір’ю, і з радістю вигукує: 

«Благословенна ти між жінками й благословен плід лона 

твого!» 

Ісусе, ми просимо Тебе піклуватися про усіх місіонерів, 

які несуть іншим Твою допомогу і порятунок. Дай їм силу і 

радість, щоб через них кожен побачив у Тобі Друга і 

Відкупителя. 

 

3. Різдво Ісуса Христа 

Коли Йосиф і Марія прийшли до Вифлеєму, для них не 

знайшлося місця у будинку, тому вони ночували у стайні. 

Саме там народився Ісус. Першими поклонитися Йому 

прийшли бідні пастухи, яким ангели сказали, що 

народився Месія, Спаситель. 

Ісусе, ми молимося до Тебе за усі бідні сім’ї та за усіх 

дітей, які не можуть ходити до школи, або які не мають 

дому чи змушені втікати з нього. Просимо, подаруй усім 

нам Твій мир і відкрите серце, щоб ми могли ділитися 

багатствами землі з іншими. 

 



4. Стрітення Господнє 

Через 40 днів після народження, згідно з єврейським 

звичаєм та законом, Йосиф та Марія принесли Ісуса до 

Єрусалимського храму. Там Симеон, святий старець, 

якому Святий Дух розповів про Месію, радісно взяв Ісуса 

на руки і сказав: «Тепер я можу спокійно померти, бо мої 

очі бачили Твоє Спасіння, Світло, яке просвічує всі 

народи». 

Ісусе, ми молимося до Тебе за усіх людей, які 
страждають, хворі чи самотні. Нехай вони бачать, що Ти є 

поруч з ними і допомагаєш їм нести їх хрест. 

 

5. Віднайдення Ісуса у храмі 

Коли Ісус мав 12 років, Він пішов з батьками святкувати 

Пасху до Єрусалимського храму. Потім Він залишився там 

і говорив з вчителями про Бога, Свого Батька. Марія і 

Йосиф вже хотіли повертатися додому, коли помітили, що 

Ісуса немає з ними. З тривогою вони шукали Його, поки 

не знайшли у храмі, у домі Його Батька. 

Ісусе, ми молимося до Тебе за всіх тих, хто втратив 

родичів та друзів внаслідок коронавірусу, хвороби, війни 

чи стихійного лиха. Просимо, потіш їх усвідомленням 

того, що вони також мають Батька, який прагне нам дати 

вічне життя у небі, у нашому справжньому домі. 

 


