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D.C. al Fine

В ЧАС ЦЕЙ

В час цей                      в цей час 

              земля хай слуха-є       хай знають всі: 

поволі

Весільний

що Сам Господь з'єднав ні-

переклав М.М.Сташук

хто  хай  не  роз-лу-чу-є! Тво-рець у - сьо  -   го               кли-чем  Те-

                          Тво-рець сві-тів                 

бе                         Ти ру-ки  їх          Сам по-єд-нав

    між нами будь         Сам руки їх                         навік з’єднав

також з’єд-

най, навік з’єднай сер-ця.  І-стина й милість зустрінуться,   правда і спо-

скоро

кій з’єднаються.      Пара о-ця що вінчається, хай щастя зазна-є повік!

В сей час да слышит вся земля


