
1 
 

Тропари и кондаки дневии 
Арнялан тропарь ден кондак-влак 

 

В понедельник Шочмын 
Небесным Силам 

Пылпомышысо капдыме куат-влаклан 
 

Тропарь, глас 4 
Пылпомышысо куат-влакын Архистратигышт, ме, йєрдымє-влак, 

тендам эре йодына: кумалмыда да ужаш лийдыме шулдырдан чапше дене 
левед аралыза мемнам, сукен возын сєрвалыше-влакым, кўшылсє куат-
влакын вуйлатышышт семын те мемнам чыла ойго гыч утарыза. 

Кондак, глас 2 
Юмын Архистратигше-влак, Юмын чапшылан служитлыше, Суксо-

влакым вуйлатыше да е‰-шамычым туныктышо-влак, мыланна пайдалым да 
кугу чаманымашым йодса, вет Пылпомышысо капдыме куат-влакын 
Архистратигышт улыда. 
 

 
Во вторник Кушкыжмын 

Предтече 
Христос ончыч Толшо да Господьым тынеш пуртышо Иоаннлан 

 
Тропарь, глас 2 

Чын илыше айдемым моктен шарнат. Христос ончыч Толшо, тыйын 
нерген Господьын каласымыжат ситыше. Тудым Иордан вўдеш тынеш 
пуртымет дене чыла пророк коклаште эн пагалыме улат. Чын верч 
орланыметлан куаненат, тамыкыште улшо-влаклан тый капан лийше Юмо 
нерген поро уверым пуэнат: вет Тудо тўнян сулыкшым Шке ўмбакыже 
налын да мыланна кугу чаманымашыжым пуэн.  

Кондак, глас 2 
Юмын пророкшо да порылык ончыч толшо Иоанн, мландыште тыйын 
вуетым священный укш гай муын, пареммашым эре налына, вет адак тый 
тўняште ончычсо семынак сулыкым касараш туныктет. 
 

 
 
 
 
 
 

В среду и пяток 
Вўргечын да кугарнян 

Честному иЖивотворящему Кресту 



2 
 

Юмын Чапле да Илышым пуышо Ыресыжлан 
 

Тропарь, глас 1 
Юмо, Шке калыкетым утаре, Шкендын чыла тўрлетланат порым пўрӧ, 

мыланна, чын верам пагалышылан, сеҥышашлык вийым пу, Ыресетын 
куатше дене калыкетым арален ашне. 

Кондак, глас 4 
Ыресыш шке кумылын нєлталтше Христос Юмо, Тыйын лўметым 

нумалше у калыкетлан Шке чаманымашетым пу. Мемнам шке виет дене 
куандаре да тушман-шамычым се‰аш полшо, вет тынысым аралаш да 
се‰алтдыме лияш Тый мыланна Ыресым пуэнат. 

 
В четверток Изарнян 

Апостолам и Свт.Николаю 
Апостол-влаклан да святитель Николай Чудотворецлан 

 
Апостолам  

Тропарь, глас 3 
Святой апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо 

манын, чаманыше Юмым сєрвалыза. 
Кондак, глас 2 

Пе‰гыде да Юмо нерген уло йўкын туныктышо кугу апостолет-влакым, 
Господь, Шке порылыкетын куанышкыже да шыпышкыже налынат, вет 
шўмнам палыше Тый Икте улат да нунын орланымышт ден колымыштым 
чыла жертве дечат кугу жертвылан шотленат.  

Свт. Николаю 
Тропарь, глас 4 

Юмо тыйым шке кўтўетлан чын веран законжым да ў‰ышылыкын 
сынжым, языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 
ў‰ышылыкет дене кўшнє лийынат, йорло улмет дене кавасе поянлыкым 
муынат. Святой Николай ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 
Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 3 
Преподобный святой ачана, Миры олаште тый священный пашам 

ыштенат: Христосын У Сугынь туныктымашыжым шуктен, чонетым шке 
е‰ет-влак верч пуэнат да титакдыме-шамычым колымаш деч утаренат. 
Тидлан кєра Юмын порылыкын кугу тайныжлан служитлыше семын святой 
лийынат. 

В субботу Всем Святым 
Шуматкечын 

Чыла святойлан  
 

Тропарь, глас 2 
Апостол, орланыше да пророк, святитель, преподобный да чын илыше-

влак, поро подвигым ыштен, да ўшанымашым пе‰гыдын кучен, те Утарыше 
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деч йодаш тоштыда, сандене Тудым, Порым, мемнан чоннам утараш 
сєрвалыза. 

Кондак, глас 8 
Чыла пўрымым Ыштыше Господь, пўртўсын икымше саскаже семын тўня 
Тыланет шўмыштышт Юмым нумалше орланыше-влакым конда. Чот 
чаманыше Христос, нунын сєрвалмышт да Юмын Аван кумалмыж дене Шке 
Черкетым – Тыйын калыкетым – тынысыште пе‰гыдын арален кодо. 

 


