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19/1 Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников (284-305). 

 

Тропарь, глас 5 

Святой Андрей Стратилат, мландымбалне вуйлатымаш чапым коден, вўр 

чўчалтышет дене Пылпомышысо Кугыжанышым налынат, шергакан кў семын 

курымашлык венец дене сєрастаралтынат да лишыл е‰ деч орланыше-влакым 

Христос деке конденат, каватўрыш волыдымо Христос Кечым суксо-влак дене 

пырля кас огыл волгыдышто муынат; мемнан чоннам утарыже манын, шке денет 

орланыше-влак дене пырля Христос Юмым чарныде сєрвале. 

 

Кондак, глас 4 

Андрей Стратилат, тый кече ончылно шўдыр йулымє семын Господьлан 

кумалын шогенат да Юмын Кугыжанышын чот вучымо поянлыкшым ужын, кугу 

куан дене темынат, Колыдымо Кугыжалан суксо-влак дене пырля курым-курымеш 

моктымо мурым мурет да мемнан верч чарныде кумалат.  

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын орланышыже святой Андрей, 

тыйын чот жаплыме орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

20/2 Пророка Самуила (XI в. до Р.Х.). 

 

Тропарь, глас 2 

Йочам ыштен кертдымылан Юмо деч кугу куан пуалтын да Господьлан 

йєрышє йўлалтен пуымо надыр гай лийын. Юмын пророкшо Самуил, Юмылан 

йєрышын да чын тыршыметлан жаплена, вет тый мемнан чонна верч кумалат. 

 

Кондак, глас 8 

Чот поро пиалан, иланымет деч ончыкак тый шергакан пєлек семын Юмылан 

пуымо лийынат, изинек Тудлан суксо семын тыршымет верч ончык ужын 

моштымашым налынат; сандене тылат мурена: Юмын пророкшо Самуил, кугу 

архиерей, йывырте.  

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Самуил, да тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

21/3 Апостола от 70-ти Фаддея (ок.44). 

№37 Тропарь, глас 3 

Святой апостол Фаддей, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

№38 Кондак, глас 4 

Апостол Фаддей, тый Черкылан волгыдо шўдыр гай улат, да Черке тыйын 

єрыктарыше пашат дене сотемдаралтеш, тыйын нерген шарнымашым ўшан дене 

аралыше-влакым утаре.  
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№39 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Фаддей, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

22/4 Мученика Агафоника и иже с ним (305-311). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. 

Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 1 

Юмо пуымо ушан чапланыше Агафоник, поро лўмым погенат да орланымаш 

деч лўдде, чояланыше е‰-влакын ўшанымашышт деч кора‰ынат, сандене суапым 

суленат да тый денет орланыше-влак дене пырля чап венецым налынат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын орланышыже святой Агафоник, 

тыйын чот жаплыме орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

23/5 Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. 

 

Тропарь, глас 1 

Юмын Аваже, Тый дечет шочшо лийын гынат, яндар ™дырак кодынат, 

колымекетат калыкым коден каен отыл. Илышым пуышын Аваже улат да Илышым 

пуышо декак каенат. Шкендын кумалмет дене мемнан чоннам колымаш деч утарет. 

Кондак, глас 2 

Нойыде кумалшым да йодмо годым эн ўшанле ўшаным, Юмым Шочыктышо 

™дырым, шўгар ден колымаш шке кидыштышт кучен кертын огытыл, вет эреак 

яндар кєргышкыжє Илаш Пурышо Юмо Тудым, Илышын Аважым, илышыш 

кусарен. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, мемнан Христос Юмынан Эн Яндар Аваже, 

Тыйын мален колтымо гае колыметым чапландарена. 

24/6 Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова (I)  

 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Ефтихий, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 3 

Ефтихий ачана, тый апостол-влак дене престол ончылно пырля шогышо да 

святитель-влакын моторлыкышт лийынат, орланымет дене чапландаралтынат, кече 

семын волгалтын, чылаштым сотемдаренат, Юмо деч посна илыше-влакын пич 

йўдыштым шалатенат. Сандене тыйым Христосын священный тайныжын сарзыже 

семын жаплена. 
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Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Ефтихий, да тыйын нерген 

святой шарнымашым пагалена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

25/7 Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI). Апостола от 70-ти Тита, 

епископа Критского (I). 

 

№37 Тропарь, глас 3 

Святой Варфоломей ден Тит апостол-влак, мемнан чонлан сулык 

касарымашым пуыжо манын, чаманыше Юмым сєрвалыза. 

 

Кондак апостолу Варфоломею, глас 4 

Господьын апостолжо Варфоломей, туныктымашын волгыдыжо да лўдыкшє 

єрыктарыше пашат дене тый Черкын кугу кечыже лийынат, тылат мурышо-влакым 

сотемдарет.  

 

Кондак апостолу Титу, глас 2 

Юмын тайныжым каласыше эре шарныме Тит, тый апостол Павел дене 

мутланыше, тудын дене пырля Юмын порылыкшо нерген ончылгоч увертарыше 

улат да ме тыланет мурена: мемнан верч кумалметым ит чарне.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Варфоломей ден Тит святой апостол-влак, 

шке туныктымыда дене уло тўням сотемдаренда да тўнян чыла ужашыжым Христос 

деке конденда. 

26/8 Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество 

установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). 

Тропарь, глас 4 (это же еще 3 июня, 6 июля) 

Кучен ашныше ™дыр, чудым ыштыше Тыйын юмо‰атым эр ўжара гай 

вашлийын, чапле Москва ола таче волгыдын йывырта. Юмо‰ат деке толын, 

Тыланет кумалына да тыге ойлена: Юмым Шочыктышо пеш чапле ™дыр, Тый дечет 

шочшо Христос Юмым сєрвале, Чаманыше улмыж дене Тудо чыла христиан ола 

ден элым да тиде оламат осал тушман деч арален шогыжо да мемнан чоннам 

утарыже. 

Кондак, глас 8 

Юмым Шочыктышо Ӱдыр, Тылат, чылам сеҥыше Воеводылан, Тыйын моктымо 

юмо‰атын толмыжо дене мемнам шыгыр гыч утарыметлан ме Тыйым вашлийме 

пайремым волгыдын пайремлена да Тыланет, чыла Кучен Ашнышылан, тыге 

каласена: о, Поро Яндар Ӱдыр, йывырте. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, Тыйын 

юмо‰ат деке ўшан дене толшо-влаклан пареммашым пуыметлан моктена.  

 

27/9 Преподобного Пимена Великого (ок.450). 

№51 Тропарь, глас 8 
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Пимен ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене волгалтын, 

сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 4 

Юмо пуымо ушан преподобный Пимен ачана, волгыдо подвигетым шарныме 

святой кече толын да поро койыш-шоктышан е‰-влакын чоныштым куандара.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Пимен ачана, да тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

28/10 Преподобного Моисея Мурина (ок.400). 

№50 Тропарь, глас 1 

Кєргыштет Юмым нумалше Моисей ачана, тый ир мландыште илыше, капет 

дене Суксо гай да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, 

молитвам лудын, пылпомышысо суапым налынат. Тый черле-влакым да тый декет 

ўшанен толшо-влакын чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, 

тыйым венец дене Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым 

Кондышылан чап лийже.  

Кондак, глас 4 

Осал-шамычым совен, ия-шамыч ўмбак шўвалын, шонымашет дене кече гай 

волгалтынат, илышет да туныктымашетын волгыдыж дене мемнан чоннам виктарет.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Моисей ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

29/11 Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

День постный. 

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 5 

Христос ончыч Толшын вуйжым руалмылан Юмын эрыкше лийын, вет тудо 

Утарыше Юмын толмыжо нерген тамыкыште улшо-влакланат увертарышаш 

улмаш. Иоанным закондымын пушташ йодмыжлан Иродиада тек шортеш, вет 

шкеже Юмын законым да курымаш илышым огыл, а жаплан пуымо ондалыше 

илышым йєратен. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Утарышым тынеш пуртышо Иоанн, да чот 

пагалыме вуетым руалме кечым жаплена. 

Припев 
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Господьын святой кугу Предтечыже Иоанн, мемнан верч Юмым сєрвале. 

 

30/12 Святителей Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), 

патриархов Константинопольских. 

 

Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мемнам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

Кондак, глас 8 

Юмын пуымо ушан Александр, єрыктарыше Иоанн да моктымо Павл, те 

Христосын йєратымашыж дене ылыжын, Тудын омытажым, пагалыме ыресшым, 

налын, Тудын семынак илаш тыршен, Божественный чапышкыже ушненда. Сандене 

Юмын престолжо ончылно шогымыда годым мемнан чонна верчат тыршен кумалза.  

 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, кугу святитель Александр, Иоанна ден Павл 

ачана-влак, тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам 

сєрваледа.  

 

31/13 Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. 

Тропарь, глас 8 

Юмым Шочыктышо Яндар ™дыр, е‰-влакын Леведышыже, эн яндар капетым 

леведше вургемет ден ўштетым Шке кучымо олатым аралаш пуэнат, яндарын 

шочыктымет дене курымашлык лийынат, Тыланет кєра пўртўс ден жап уэмыт, 

сандене Тыйым сєрвалена: Шке олатлан тынысым да мемнан чонлан кугу 

чаманымашым пєлекле. 

Кондак, глас 2 

Юмым Шочыктышо Эн Яндар ™дыр, Юмым нумалше капетым ўшталме чот 

пагалыме ўштет, Тыйын олатлан тудо се‰аш лийдыме пенгыдылык да порылыкын 

мучашдыме поянлыкше лийын.  

 

1/14 Начало Индикта – Церковное Новолетие 

Тропарь индикту, глас 2 

Чыла чонаным Ыштыше, жап ден ий-влакым Шке эрыкет дене кучышо 

Господь, Шке порылыкетын идалык шўдышыжым суапландаре, Юмын Аван 

кумалмыж дене Шке калыкетым да уло мландынам тынысыште арале да мемнам 

утаре.  

Кондак, глас 2 

Пылпомышто Илыше Христос, чыла ужмым да ужаш лийдымым Пўрышє да 

Ыштыше, кече ден йўдым, жап ден ий-влакым Кучышо Кугыжа, идалыкетын 

шўдышыжым таче суапландаре. Кугун Чаманыше Юмо, Шке калыкетым да уло 

мландынам тынысыште переге да арале. 
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Тропарь преподобному Симеону Столпнику, глас 1 

Преподобный Симеон ачана, тый кугезе ачана-шамыч гай чот тыршыше да 

чытымашын рўдыжє улат: орлыкышто кугезе Иов гай, алгаштарыме годым Иосиф 

гай, а илышыште капдыме Суксо-влак гай лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, 

Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Преподобный Симеон, Кўшылсым кычалын, ўлылсє-влак дене ушнен, тулан 

орвам ме‰гыш савыренат, сандене Суксо-влак дене мутланыше лийынат, нунын 

дене пырля Христос Юмылан мемнан верч чарныде кумал.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Симеон ачана, да тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

2/15 Мученика Маманта (275). Преподобных Антония (1073) и Феодосия (1074) 

Печерских. 

№57 Тропарь мученику Маманту, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Мамант, индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: вет орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын 

молитваж дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 3 

Святой Мамант, Юмын кучыктымо пондо дене шке калыкетым илышым пуышо 

олыкышто кўтен ашне, шинчалан койдымо да сорлыклаш лийдыме янлык-влакым 

тыланет мурышо-влакын йол йымакышт кудалте, вет тый ойгышто улшо-влак верч 

чот шогышо улат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Мамант, да чот жаплыме 

орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

Тропарь преподобным Антонию и Феодосию Печерским,  

глас 4 

Поро пиалан ачана-влак, те Черке каваште волгалтше шўдыр да Российысе 

монах-влакын тў‰алтышыже улыда. Антоний ден Юмын пуымо ушан Феодосий, ме 

тендам муро дене йывыртен моктена: тендан почеш кайыше да тендам пагален 

шарныше-шамыч верч чарныде кумалше-влак, куаныза. 

Кондак, глас 8 

Монах-влакын волгыдо корныштым ончыктышо кок кугу ачана, поро пиалан 

Антоний ден эре шарныме Феодосий, те Российысе Черкым пылпомышлан 

йєрышым ыштыше ушан ўжара улыда, ко тендам кулеш семын моктен кертеш? Вет 

те Юмын престолжо ончылно шогеда да Святой Троице деч йодаш тоштыда, тендам 

сєрвалыше да тендан нерген йєратен мурышо-влак верч кумалза. 

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, Юмылан йєрышє ачана-влак Антоний ден 

Феодосий, да тендам пагален шарнена, вет те монах-влакым виктарыше да суксо-

влак дене мутланыше улыда. 
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3/16 Священномученика Анфима, епископа Никомидийского (302). 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Анфим, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 4 

Юмын пуымо ушан Анфим ачана, святитель саныште алал кумылын 

служитлен, орланымаш корным эртен, тый идоллан надырым пуымашым пытаренат 

да шке кўтўэтым аралыше лийынат, сандене тыйым пагален, ўшан дене шып 

йодына: шке кумалмет дене мемнам ойго гыч эре утаре.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Анфим, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

4/17 Священномученика Вавилы, епископа Антиохийского (251). 

Пророка Боговидца Моисея (1521г. до Р.Х.).  

Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (1680). 

№64 Тропарь священномученику Вавиле, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Вавил, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Моктымо да чот орланыше Вавил, тыйым, поро койыш-шоктышлан 

туныктышым да орланыше-влакын пе‰гыдылыкшым, таче волгыдо Черке 

чапландара. Тый Господь деч йодаш тоштшо улат, тыйым тыныс дене чапландарен 

моктышо-влакым Христос аралыже манын, кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Вавил, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

Тропарь пророку Боговидцу Моисею, глас 2 

Тропарь, глас 2 

Господь, Тыйын Моисей пророкетым шарныме кечым пайремлена, да тудым ўжын, 

Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

Ин тропарь, глас тойже 

Моисей пророк, тый порылык кўкшытыш кўзенат да, Юмын чапшым ужаш 

йєрышє лийын, Юмын Кўштымашыжым возымо кў о‰ам налынат, сандене 

ўмбалнет тушто возымын порылык тулжо волгалтын. Тый пророк-влакын 

моктымашыже да поро илышын кугу тайныже улат.  

Кондак, глас 2 

Пророк-влакын погынышт таче Моисей да Аарон дене пырля йывыртен куана, 

вет нунын мучашлыме ончык ужын каласымаш мемнан ўмбалне шукталтын: 

мемнам утарыше Ырес таче волгалтеш. Христос Юмо, нунын кумалмышт дене 

мемнам чамане.  
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Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Моисей, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

Тропарь Божией Матери в честь иконы Ее «Неопалимая Купина», глас 4 

Чудо-влакым Пўрышє да чыла чонаным Ыштыше Христос, Яндар ™дыр Мария 

деч Шкендын шочшаш тайнетым акрет годымак Моисейлан йўлыдымє вондерын 

тулжо гоч ончыктенат. Юмын Аван тиде святой юмо‰ажым шуко єрыктарымаш 

дене чапландаре, ўшанле-влаклан чер деч паремаш да тул деч аралалташ пу. Эн 

Поро Пиалан ™дырлан мурена: христиан-влакын ўшанышт, Тыланет инаныше-

влакым шучко ойго, тул да кўдырчє деч арале, Чаманыше шўман улмет дене 

мемнан чоннам утаре.  

Кондак, глас 8 

Юмын Ава, чонна ден капнан шижмашыжым эрыктен, Юмын ожно ончыктымо 

тайныжым ужына: кугу пророк Моисейлан тул дене йўлышє да йўлен пытыдыме 

вондер гоч Тыйын яндарын Шочыктышашет ончылгоч ончыкталтын, ме тидлан 

ўшанена да алал кумылын Тыланет да Тый дечет Шочшо мемнан Христос 

Утарышылан вуйнам савена да лўдын мурена: Кучен Ашныше да Леведыш, Толын 

Пурымо вер да мемнан чоннан Утаралтмашыже, йывырте. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, Тыйын 

юмо‰ат деке ўшан дене толшо-влаклан пареммашым пуыметлан моктена.  

 

5/18 Пророка Захария и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I). 

Тропарь пророку Захарии, глас 4 

Кугу уш-акылан Захарий, священникын вургемжым чиен, Юмын законжо 

почеш йўлалтен пуымым Юмылан йєрышын шуктенат, шкеже волгалтарыше тул да 

тайным ужшо лийынат, порылыкын палыжым шке кєргыштет раш койшын 

нумалынат. Юмын храмыштыже керде дене пуштмо пророк, мемнан чонна 

утаралтше манын, Христос ончыч толшо Иоанн дене пырля кумал.  

Тропарь пророку Захарии и праведной Елисавете, глас 2 

Господь Юмо, таче ме чын илыше Захарий ден Елисаветам шарныме кечым 

пайремлена, нунын гоч Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре.  

Кондак пророку Захарии, глас 3 

Захарий пророк, Кўшылсын священникше, Христос ончыч толшо Иоаннын 

ачаже таче шкенжым шарныме кече лўмеш сийым ямдылен, ўшаныше-влакым 

пукша, чынын вўдшым чылаштлан пуа; Юмын порылыкшын святой тайныжым 

нумалше ача тидлан верч кола.  

Кондак праведной Елисавете, глас 4 

Юмын йєратыме Елисавета, Чынын Тулжым тый тичмаш тылзе семын Христос 

деч, Ушын Кечыж деч, налынат, Господьын чыла кўштымашыжым Захарий дене 

пырля шуктенат. Тыйым мурен моктена да чылаштым сотемдарыше Господьым, 

Чаманыде пуышо Волгыдым, чапландарена. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, чын илыше святой Захарий ден Елисавета, да 

тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  
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6/19 Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (в Колоссах) 

(IV). 

№15 Тропарь, глас 4 

Пылпомышысо куат-влакын Архистратигше, ме, йєрдымє-влак, тыйым эре 

йодына: кумалмет да ужаш лийдыме шулдырдан чапет дене левед арале мемнам, 

сукен возын сєрвалыше-влакым кўшылсє куат-влакын вуйлатышышт семын тый 

мемнам чыла ойго гыч утаре. 

№16 Кондак, глас 2 

Юмын Архистратигше, Юмын чапшылан служитлыше, Суксо-влакым 

вуйлатыше да е‰-шамычым туныктышо, мыланна пайдалым да кугу чаманымашым 

йод, вет капдыме куат-влакын Архистратигше улат. 

№19 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын святой архангелже Михаил, да 

тендам, Господьым моктышо святой суксо, архангел, тў‰алтыш, власть, куат, 

господство, престол, херувим ден серафим-влак.  

 

7/20 Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мученика Созонта 

(ок.304). Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского, чудотворца (1186). 

 

Тропарь предпразднству, глас 4 

Иессейын вожшо, Давидын тукымжо гыч Юмын ойырен налме ™дыр Мария 

таче мыланна шочеш, чыланат куанен йывыртат да уэмыт. Кава ден мланде пырля 

йывыртыза да калык-влакын тукымышт Тудым моктыза. Иоаким куана да Анна 

пайремла, вет Юмын Авам, мемнан илышнан Пукшен Ашнышыжым йочадыме 

шочыкта.  

Кондак, глас 3 

Юмын Ойпидышыже дене таче Яндар ™дыр, Юмым Шочыктышо Мария, 

Пылпомышысо Качын мучашдыме Полатше йочадыме деч шочеш, Шомакын 

Ораваже порын сылнештеш. Вет Тудо ончылгочак Юмын Омсаже да Илышым 

Пуышын Аваже манын лўмдалтын.  

 

№57 Тропарь мученику Созонту, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Созонт индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: вет орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын 

молитваж дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Чын да Юмын пуымо кугу ушан орланыше, порылыкын тайныжым налше, поро 

койыш-шоктыш верч пенгыдын шогышо да пареммаш дене пойдарыше Созонтым, 

таче пырля погынен, куанен моктена, вет тудо Христос Юмым мемнан верч 

сєрвала.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Созонт, да чот жаплыме 

орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 
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Тропарь святителю Иоанну, архиепископу Новгородскому, чудотоворцу, глас 8 

 

Святитель Иоанн ачана, таче Кугу Новгород волгыдын моторлана, вет кечыйол 

гай волгалтше мощет деке ўшанен толшо-влаклан пареммашым пуа. Тиде олам 

тушман деч, ваш келшыдымаш да тул деч аралыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Чудым ыштыше да Юмын пуымо уш-акылан святитель, пылпомышысо е‰ да 

мландымбалысе суксо, тыйым йєратен шарнена, куанен мурена, тыланет паремден 

кертме моштымашым да кугу Новгородлан аралтыш ден пе‰гыдылыкым пуышо 

Христосым чапландарена. 

 

Кондак, глас тойже 

Кугун пагалыме Христос Черке, таче чот йывырте, Кугу Новгород гыч 

волгалтше эре моктымо святитель Иоанным шарнен пайремлена, вет тудо шуко 

порылык дене сєрастаралтын да уло элым єрыктарыше пашаж дене куандарен. 

Колымыж деч варат капше тичмашак кодын да єрыктарыше полышым пуа, сандене 

тудлан ойлена: чот поро пиалан ачана, Христос Юмым мемнан верч чарныде 

сєрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Иоанн ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

8/21 Рождество Пресвятой Богородицы 

 

Тропарь, глас 4 

Юмым Шочыктышо ™дыр, Тыйын шочмет уло тўнялан куан уверым ыштен. 

Чынын Кечыже Христос Юмына Тыйын кєргет гыч волгалтын да, каргымашым 

шалатен, поро пўрымашым пуэн, колымашым пытарен, курымаш илышым пуэн. 

Кондак, глас 4 

Эн Яндар, Тыйын святой шочмет дене Иоаким ден Анна йочадыме улмыштлан 

мыскылалтме деч, а Адам ден Ева колен йоммо деч утаралтыч. Сулыкын нелытше 

деч утлышо калыкетат тиде кечым пайремла да мура: йочадыме таче Юмын Авам да 

илышнан Пукшен Ашнышыжым шочыкта.  

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Эн Яндар ™дыр, святой ача-аватым пагален, 

Тыйын чот чапле шочметым моктена. 

 

9/22 Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец 

Иоакима и Анны. 

 

Тропарь Богоотцам Иоакиму и Анне, глас 2 

Господь, Тыйын чын илыше Иоаким ден Аннам шарнен пайремлена, нунын 

кумалмышт дене мемнан чоннам утаре. 

 

Кондак, глас 2 
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Йочам ыштен кертдымашым се‰ыше Анна таче куана да Эн Яндар ™дырым 

пукша да шке кєргыж гыч айдеме-шамычлан Яндар ™дыр ден Ик Авам 

Шочыктымыжлан Юмым моктен мураш чылаштым ўжеш. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, чын илыше святой Иоаким ден Анна, тендам 

пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмым сєрваледа.  

 

11/24 Преподобного Силуана Афонского (1938). 

 

Тропарь, глас 4 

Преподобный Силуан ачана, ў‰ышын илымет годымсо кумалмет дене 

Туныктышо Христосым чонышкет налынат, да Святой Шўлыш утаралтмашым 

шўмыштет таныклен. ™шанаш ўжмє чыла е‰ кызыт тыйым шарнен куана. Мемнан 

чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 8 

Преподобный Силуан ачана, Христосын корныжо дене яндарын коштын, 

мландымбалне Тудлан служитленат, эре пеленже лияш шоненат да кызыт 

Пылпомышто Тудым ужат, сєрымыж семынак Тудын дене пырля улат. Мемнамат 

шке корнет дене кошташ туныкто.  

 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Силуан ачана, тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат. 

 

12/25 Отдание праздника Рождества Богородицы. 

Священномученика Автонома, епископа Италийского (313). 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Автоном, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Юмо пуымо поро пиалан да кугу ушан ачана, Божественный тайным яндарын 

шуктен, келшыше надыр лийынат, Христосын чашыжым йўын, тўнян чот моктымо 

волгыдыжо улат, да мемнан верч чарныде кумалат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Автоном, да тыйын нерген 

святой шарнымашым пагалена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

13/26 Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме 

(Воскресение словущее) (335). 

Тропарь обновлению, глас 4 

Господь, Шке чапетын святой храмжын моторлыкшым Пылпомышысо 

сылнылыкет семынак мландымбалнат ончыктенат да тидым курым-курымлан 
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пе‰гыдемде. Мемнан чарныде кумалмынам Юмын Аван сєрвалымыж дене нал, вет 

Тый чылаштын Илышышт да Ылыж кынелмашышт улат.  

Кондак, глас тойже 

Тыйын Черкет чот волгыдо Пылпомыш гай лийын да чыла ўшаныше-влакым 

сотемдара. Тыште шогымына годым ме йодына: Господь, тиде пєртетым 

пе‰гыдемде.  

Ин кондак, глас 2 

Икте святой-влакын моктымо Юмо, Шке лўмешет нєлталташ пўрымє 

пєртетын Храмжын священный уэммашыжым ўшан дене шуктышо-влакын 

шўмыштышт шўлышышт уэмже да шонымашышт волгалтше. 

 

Тропарь предпразднству, глас 4 

Господь, Шке порылыкетын Илышым пуышо Ыресшым мыланна, йєрдымє-

влаклан, пуэнат. Икте Айдемым йєратыше, Тылат кумалына, Юмын Аван 

сєрвалымыж дене Шке олатым арале. 

Кондак, глас тойже 

Моисей кидшым кавашке Ырес гай, ўшаныше-влаклан Юмын пуымо саркурал 

гай, нєлталын. Христос тиде Ыресеш языкнам пудален да чылаштым тамык гыч 

утарен. Корштымым шижын, ия шортын ойлен: пу умдо мыйын шўмем шуралтен. 

 

14/27 Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня 

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. Мыланна тушман-шамычым се‰аш Шке виет 

дене полшо да куаным колто, вет тынысым аралаш да се‰алтдыме улмынам 

палемдаш Тый мыланна Ыресым пуэнат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Илышым Пуышо Христос, да Тыйын Святой 

Ыресетым жаплена, вет мемнам осаллан тарзыланыме деч тудын дене утаренат.  

 

15/28 Попразднство Воздвижения Креста. Великомученика Никиты (ок.372). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Никита индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: вет орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын 

молитваже дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Моктен шарныме Никита, пе‰гыдын шогымет дене иян ондалымыжым 

чактаренат, орланымет дене се‰ымаш венецым налынат, да Суксо-влак тўшкаште 

йывыртет. Нунын дене пырля Христос Юмым чарныде сєрвале.  

Величание 
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Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Никита, да чот жаплыме 

орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

16/29 Великомученицы Евфимии всехвальной (304). 

Тропарь, глас 4 

Чыла моктымо Евфимия, Христос Качетым йєратен, волгыдо сортам 

ямдыленат, поро паша дене волгалтын, орланымаш венецым налын, Тудын дене 

ушнаш нєлталтынат. Тыйым ўшанен шарныше-влакым чыла ойго деч утаре.  

Кондак, глас тойже 

Чыла моктымо авана, орланымаште порын иленат, колымет деч варат мемнам 

єрыктарыше пашат дене волгалтарет. Юмын пуымо храмышкет ўшан дене толын, 

мален колтымо гай святой колыметым моктен мурена, чоннан черже деч утлен, 

полышетын порылыкшым налына. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын святой орланышыже Евфимия, 

тыйын чот жаплыме орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

17/30 Мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии (ок.137). 

Тропарь, глас 4 

Пылпомышысо Черке пайремла да йочаже-шамыч верч куаныше авам шкеж 

деке йывыртен пурта, вет кугу ушан манын лўмдымє ава Юмын кум порылыкшылан 

кум ўдырым шочыктен. Нуным ушан ўдыр-влак дене пырля Пылпомышысо 

Качылан, Юмын Шомаклан, йєрышым ужеш. Нуным шарнен, тудын дене пырля 

меат йывыртен мурена: Святой Троице верч шогышо Вера, Любовь да Надежда, 

мемнамат тыгак инанаш, йєраташ да ўшанаш пе‰гыдемдыза.  

Кондак, глас 1 

Пагалыме Софиян священный укшыжо-влак, Вера, Надежда да Любовь, Юмын 

пуымо порылык дене еллин-влакын уш-акылыштым укешке луктыныт, орланымышт 

дене се‰ышыш лектыныт да Чыла Кучен Ашныше Христос деч курымеш волгалтше 

венецым налыныт.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше-влак Вера, Надежда, 

Любовь да София, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым те Христос 

верч чытенда. 
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Октябрь 

 

18/1 Преподобному Евмению, епископу Гортинскомую. 

Тропарь, глас 7 

Евмений ачана, пўтым кучымет дене илышетым сєрастаренат, йорло-влакым 

йєратен, уло поянлыкетым нунылан пуэнат. Шортшо-влакым лыпландарен, 

ойгырышо-влакым куандарен, порылыкет дене кече гай волгалтынат. Мемнан 

языкнам кудалтыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Поро пиалан ачана, Черкын иеархше Евмений, Юмын волгыдыж дене 

волгалтын, мемнан верчат чарныде кумалын, тыйын чот пагалыме да святой колымо 

кечетым йєратен мурышо-влакымат сотемдарет. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Евмений ачана, да тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

19/2 Святых мученик Трофима, Савватия и Доримедонта (276). 

Тропарь, глас 8 

Моктымо Кумытло Юмо кум орланышым, Трофим, Савватий ден 

Доримедонтым, чапландарен: Юмылан ўшанымышт дене тушманым се‰еныт. 

Христос Юмына, нунын кумалмышт дене мемнам серлаге.  

Кондак, глас тойже 

Поро уш-акылан Трофим ачана, Черке тыйым орланыше-влакын негызше да 

поро койыш-шоктышын пе‰гыдылыкше семын акла, порылыкым пуышо 

орланыметым пагален чапландара. Тендам, се‰аш лийдыме орланыше-влакым, 

моктен мурышо-шамычлан сулык касарымашым йодса. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше-влак Трофим, Савватий ден 

Доримедонт, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым те Христос верч 

чытенда. 

 

20/3 Великомученика Евстафия Плакиды и иже с ним (ок.118). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, Евстафий, Феопистия, Агапий ден Феопист, 

индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан Юмына деч, курымашлык венецым 

налыныт: вет орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-
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влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, 

мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Евстафий ачана, Христосын орланымыжым чытен, тый кыртменак Тудын 

чашыж гыч пырля йўынат, тыге чапын югыжо лийынат, Юмо деч, Шкеж дечак, 

сулык касарымашым кўшыч налынат. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Евстафий, 

Феопистия, Агапий ден Феопист, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, 

тудым те Христос верч чытенда. 

 

21/4 Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. 

Апостола от 70-ти Кодрата, иже в Магнисии (ок.130) (служба апостолу Кодрату 

переносится на 22 сент. ст.ст.). 

№37 Тропарь апостолу Кодрату, глас 3 

Святой апостол Кодрат, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Кугу порылыкан Господь, сандалык Тыланет священник-влакым вуйлате, 

пагалыме е‰ым, чот орланыше апостол Кодратым, конда. Тудым порын шарнен, 

муро дене чапландарена да языкнам эре кудалташ йодына. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Кодрат, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

22/5 Пророка Ионы (VIII в.до Р.Х.). Священномученика Фоки, епископа 

Синопийского (117). 

№33 Тропарь, глас 2 

Господь, Тыйын пророкетым шарныме кечым пайремлена да, тудым ўжын, 

Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

ªрыктарыше пророк толын: Юмын кўштымыжым шуктен, Христосын кумшо 

кечын Ылыж кынелшашыжым палдарен, кугу китын кєргыж гыч кумшо кечын 

эмганыде лектын да Ниневий олалан волгыдо туныктышо лийын. Иона ачана, 

Юмын айдемым йєратымыжым ончылгоч увертарымет верч тыйым пагален 

шарнена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Иона, да тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмым сєрвалет. 

 

№64 Тропарь священномученику Фоке, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Фока, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 6 
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Святой ачана, архиерей семын жертвым конден, мучашлан шкендымат илыше 

жертве семын пуэнат, тыге Христос Юмо нерген законлын ўшандаренат. Суксын 

пе‰гыдемдымыж дене колымашым ойырен налынат. Фока ачана, мемнан деке тол, 

тунам мемнам нигє се‰ен огеш керт.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Фока, да тыйын нерген 

святой шарнымашым пагалена, вет тый мемнан верч Христос Юмым сєрвалет.  

 

23/6 Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.  

Тропарь зачатию Иоанна Предтечи, глас 4 

Ончыч йочам ыштен кертдыме ўдырамаш, куане, вет пычкемыш дене 

орланыше сандалыкым сотемдарышаш Кече волгыдо кєргыштет иланен. Захарий, 

йывырте, лўдде муро: Кўшылсын пророкшо лийшаш йоча вашке шочеш.  

Кондак, глас 1 

Кугун пагалыме Захарий волгыдын куана, вет моктымо Елисавета пелашыжын 

кєргыштыжє Иоанн Предтече иланен да тидын нерген Архангел куанен увертарен, 

порылыкын тайныже шукталтмым меат йывырен моктена.  

Припев Иоанну Предтече 

Господь ончыч толшо святой Иоанн, мемнан верч Юмым сєрвале. 

 

24/7 Первомученицы равноапостольной Феклы (I). 

 

Тропарь, глас 4 

Юмын ойырен налме ўдыр Фекла, апостол Павлын мутшылан тунемын, 

апостол Петр деч ўшанымашлан пе‰гыдемын, ўдырамаш кокла гыч тый эн ончыч 

орланыше лийынат, пеледышан олыкыш пурымо семын, тул ло‰гаш пуренат, Ырес 

дене аралалтын, янлык ден ўшкыжым лўдыктенат. Чыла моктымо ўдыр, Ырес 

полшымо дене, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 8 

Икымше орланыше ўдыр, нарашталык дене волгалтын, орланымаш венец дене 

сєрастаралтынат. Чот моктымо ўдыр, тый апостол пашалан ўшанле лийын, 

тулсалымым лупсыш савыренат, ўшкыжын шыдыжым шке молитват дене 

сорлыкленат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо-влак дене тєр шогышо 

орланыше Фекла, да Христосын Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден 

пашатым пагален шарнена. 

 

25/8 Препободобной Евфросинии Александрийской (V). Преставление 

преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца (1392). 

 

№82 Тропарь, глас 8  
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Юмылан йєрышє Евфросиния авана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет 

тўрыс аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, 

пытышаш капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, 

сандене тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 2 

Мотор ўдыр, пылпомышысо илышым налаш шонен, мландымбалын чыла 

шерыж деч кора‰ынат. Шергашым пуымо качетым Христос Качет верч коден, 

пєръе‰ монастырьыште монах лийын иленат.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Евфросиния авана, тыйын 

нерген святой шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалет. 

 

Тропарь преподобному Сергию Радонежскому, глас 4 

 

Преподобный Сергий ачана, порылык дене темын, тиде илышысе чыла 

алгаштарымаш ваштареш Христос Юмын чын салтакше гай шогенат. Юмым 

моктымо, тыршен кумалме да пўтым кучымо дене тунемшет-влаклан пример 

лийынат, сандене Святой Шўлыш кєргышкет илаш пурен да Шке порылыкшо дене 

чот сєрастарен. Святой Троице деч йодаш тоштшо ачана, кугу уш-акылет дене 

погымо кўтўэт верч йодын шого да шке шочшет-влак деке сєрымет семын толын 

кошт. 

Кондак, глас 8 

Юмылан йєрышє ачана, Христосын йєратымашыж дене авалтын, Тудын почеш 

пе‰гыдын каенат, капын чыла ракатшым ужмышудымо лийын, Шочмо Элетлан 

кече гай волгалтынат, сандене Христос Юмо тыйым єрыктарыше паша дене 

пойдарен. Тыйын нерген волгыдо шарнымашым аралыше-влакым ит мондо, да 

тыланет мурена: Юмын пуымо ушан Сергий ачана, куане. 

 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Сергий ачана, тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат.  

 

26/9 Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (нач.II в.). 

Тропарь, глас 2 

Христосын йєратыме апостолжо Иоанн Богослов, тўрлє ойго деч аралалт 

кертдыме е‰-влакым утараш вашке, вет Христосын о‰ышкыжо э‰ертымет годым 

Тудо тыйым кора‰ден огыл да йодметым кызытат колыштеш. Чын Юмым 

палыдыме-шамычын шем пылыштым шалаташ Тудым сєрвале, а мыланна тыныс 

ден кугу чаманымашым йод. 

Кондак, глас 2 

Нарашталыкын тўсшє, тыйын кўкшытет нерген кє каласкален кертеш? Юмым 

палыше да Христосын йолташыже семын тый шуко єрыктарышым ыштет, 

пареммашым пуэт да мемнан чоннам утарышаш верч кумалат. 
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Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо да Евангелист Иоанн 

Богослов, Христосын Поро Увержым шарыме годсо орланымет ден пашатым 

пагален шарнена. 

 

 

Тропарь святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, глас 1 

 

Апостол-влакын каласымыштым тыршен шуктышо, Христос Черкын пачаже-

влак верч шке чонжым пуышо поро кўтўчым, уло Российын Патриархшым, Юмын 

шерева дене ойырен налме Тихоным, ўшан дене моктен мурена: Господь ончылно 

кумал шогышо святитель, Руш Черкым тынысыште кучо, шаланен пытыше 

шочшыжо-влакым ик кўтўшкє пого, чын вера деч кора‰ше-влакым єкынаш тарате, 

элнам ваш келшыдымаш деч арале да е‰-влаклан Юмын тынысшым сєрвале.  

 

Кондак, глас 2 

Христосын святительже Тихон, ласка койышет дене сылнештын, сулыкышт 

верч єкынышє-влаклан ў‰ышылык ден чаманыметым ончыктенат, Чын 

ўшанымашым таныклыме годым да Господьым йєратымаште пе‰гыде лийынат. 

Иисус Христос дене улшо Юмын йєратымаш деч мыланнат ойырлаш огыл ыле 

манын, мемнан верч кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Тихон ачана, тыйын нерген святой 

шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмым сєрвалет. 

 

 

 

 

27/10 Мученика Каллистрата и дружины его (304). 

 

№60 Тропарь, глас 4  

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. 

Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже 

Юмын пуымо ушан да порын се‰ен орланыше-влак, тендам мокташ манын, 

Черке таче чыла ышта, вет те тудын верч индыралтында. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже Каллистрат ден 

дружиныже, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым те Христос верч 

чытенда. 

 

28/11 Преподобного Харитона Исповедника (ок.350). Преподобных схимонаха 

Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского 

(1337). 
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№51 Тропарь Харитону исповеднику, глас 8 

Харитон ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене волгалтын, 

сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Юмын пуымо уш-акылан Харитон ачана, пўтым куанен кучен, капкылын 

йодмыжым сорлыкленат. Поро пиалан святой ачана, ўшанымаште кушкын, илыш 

пуше‰ге семын рай покшелне пеледалтынат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Харитон ачана, тыйын 

нерген святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-

влак дене мутланыше улат. 

 

Тропарь преподобным Кириллу и Марии, глас 3 

 

Чын илыше Кирилл ден Мария, те Христосын пиалышкыже ушненда, яндар еш 

илышым да йоча-влак верч тыршымашым ончыктенда. Поро койыш-шоктышын 

саскажым, преподобный Сергийым, мыланна куштенда. Тудын дене пырля Господь 

Юмым сєрвалыза: мыланнат йєратымаш шўлышым да ў‰ышылыкым пуыжо ыле, да 

Иктак улшо Кумытло Юмым тынысын да ик шонымаш дене моктена.  

 

Кондак, глас 4 

™шаныше-влак, таче пырля погынен, поро пиалан мужырым, чын ўшаныше 

Кирилл ден тыматле койышан Мариям моктена. Мемнан элыште чын верам 

пе‰гыдемдыже, суртнам тыныслык дене леведше, самырык-влакым тўрлє осал да 

алгаштарымаш деч аралыже, шо‰гылыклан э‰ертышым да мемнан чонлан 

утаралтмашым пуыжо манын, нуно Иктак улшо Кумытло Юмым шке йєратыме 

эргышт, преподобный Сергий дене пырля сєрвалат. 

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, Юмылан йєрышє Кирилл ден Мария, тендан 

нерген святой шарнымашым аралена, вет те монах-влакым виктарыше да суксо-влак 

дене мутланыше улыда. 

 

29/12 Преподобного Кириака отшельника (556).  

Тропарь, глас 1 

Кєргыштет Юмым нумалше Кириак ачана, тый ир мландыште илыше, чудым 

ыштыше да капет дене Суксо лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, молитвам 

лудын, пылпомышысо суапым налынат. Тый черле-влакым да тый декет ўшанен 

толшо-влакын чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, тыйым 

венец дене Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым Кондышылан 

чап лийже.  

Кондак, глас 2 
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Кириак ачана, Юмын полшымо дене шўм-чон яндарлыкым пойдарен, умдым 

пе‰гыдын кучымо семын молитвам эре лудын, ия тўшкам се‰енат, мемнан верчат 

чарныде кумал.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Кириак ачана, тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат. 

 

30/13 Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении 

(ок.335). 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Григорий, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 2 

Порын чапланыше да чын верч орланыше святитель Григорийым, уло тўням 

волгалтарыше да тудын верч кумал шогышо тале кўтўчым да туныктышым, таче ме, 

ўшаныше-влак, муро дене моктена, вет тудо мемнам утараш манын, Христос 

Юмым сєрвала.  

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Григорий ачана, да тыйын 

нерген святой шарнымашым пагалена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалет.  

 

1/14 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Тропарь, глас 4 

Юмын Аваже, Тыйын толын леведметлан тєр инаныше е‰-шамыч, волгыдын 

куанен, таче пайремым ыштена. Эн Яндар тўсетым ончен, чон дене шонен, Тыланет 

кумалына. Шкендын чапле леведышет дене мемнам левед, чыла тўрлє осал деч 

арале. Шкендын Эргычым, Христос Юмынам, мемнан чоннам утараш сєрвале. 

 

Кондак, глас 3 

Яндар ™дыр таче черкыште шога да погынышо святой-шамыч дене пырля, 

мыланна ужаш лийдымын, мемнан верч Юмым сєрвала. Суксо-влак архиерей-

шамыч дене пырля кумалыт, апостол-влак пророк-шамыч дене пырля куанат. Юмын 

Аваже курым дечат ожно улшо Юмым мемнан верч сєрвала. 

Величание 

Эн Святой Яндар ™дыр, Тыйым моктена да чапле Леведышетым жаплена. Вет 

мемнан верч кумал шогыметым святой Андрей южышто ужын. 

 

2/15 Священномученика Киприана и мученицы Иустины (304). 
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№64 Тропарь Киприану, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Киприан, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 1 

Юмын пуымо уш-акылан Киприан, юзо вий деч кора‰ын веле Юмын кугу 

куатшым пален налынат да уло тўнялан ушан эмлызе лийынат, тыйым жаплыше-

влаклан пареммашым Иустина дене пырля пуэт. Мемнан чоннам утарыже манын, 

Айдемым йєратыше Кучен Ашныше Христосым пырля сєрвалыза.  

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Киприан ачана, да тыйын 

нерген святой шарнымашым пагалена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалет.  

3/16 Священномученика Дионисия Ареопагита (96). 

Тропарь, глас 4 

Орланыше священник Дионисий, святой апостол Павл деч тый порылыклан да 

шкендым ў‰ышын кучаш тунемынат, поро пашалан священникын моторлыкшо дене 

вўдылалтын, ўшанымашым пе‰гыдын кучен, икшырымын иленат. Мемнан чоннам 

утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 8 

Кумшо кўкшытыш нєлталме апостолын тунемшыже Дионисий, Пылпомышысо 

капкам шўлыш дене эртен, тый келге уш-акыл дене пойдаралтынат. Чын Юмым 

палыдыме пычкемыште улшо-влакым волгалтаренат, сандене мурена: уло тўнян 

ачаже, йывырте. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Дионисий, да тыйын 

нерген святой шарнымашым пагалена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалет.  

 

4/17 Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и 

Варсонофия, епископа Тверского (1595). Собор Казанских святых. 

Тропарь святителям Гурию и Варсонофию, глас 3 

Порылыклан да чын вералан туныктышо Гурий ден Варсонофий, Пычкемыш 

Оза‰ олам волгалтарен, утаралтмаш корным эн ончыч увертаренда, апостол-

шамычын каласен кодымыштым чын арален, ўшанымашын чоткыдо кў ме‰гыже 

лийында. Сандалыклан тынысым да мемнан чонлан кугу чаманымашым пуыжо 

манын, Кучен Ашныше Юмым сєрвалыза. 

 

Кондак святителю Гурию, архиепископу Казанскому, глас 4 

Шўм-чон шижмашым се‰ымет дене эрыкталтын, кече гай волгалтынат, 

яндарлыкетым мучаш марте переген, Юмылан ўшаныдыме-влакым Христос деке 

конденат, садлан колымекетат капет локтылалтын огыл, да Юмо тыланет 
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єрыктарыше пашам ыштен моштымашым пуэн. Тудлан кумалмет дене мемнам ойго 

деч кора‰де, да тылат мурена: куандарыше святитель Гурий ачана, Оза‰ олан 

пе‰гыдылыкше да моктымашыже, йывырте.  

 

Кондак святителю Варсонофию, епископу Тверскому,  

глас 6 

Пўтым кучымет дене капетым шке шўлышетын кулжым ыштенат, шўм-чонет 

суксын гае лийын, сандене святитель лўм дене чапланет, Эн Яндар ончылно тыят 

яндар шогет. Святой святитель, калыкетым утарыже манын, Христос Юмым 

сєрвале, да тыланет мурена: преподобный Варсонофий ачана, Оза‰ оланан 

пе‰гыдылыкше да моктымашыже, йывырте.  

 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, кугу святитель-влак Гурий ден Варсонофий, 

да тендан нерген святой шарнымашым пагалена, вет те мемнан верч Христос 

Юмынам сєрваледа.  

 

5/18 Мученицы Харитины. (304). Святителей Петра (1326), Алексия (1378), Ионы 

(1461), Филиппа (1569) и Ермогена (1612), Московских и всея России чудотворцев. 

 

№76 Тропарь мученице, глас 4 

Иисус, Тыйын Харитина пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, 

Тыйым кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, 

Тый денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый 

денет пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар 

надыр семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

Кондак, глас 2 

Чот поро пиалан Харитина, келге уш-акыл да ўшанымаш дене шўм-чонетым 

пе‰гыдемден, ваштареш шогышо тушманым ужаш лиймын вожылтаренат, вўрет 

дене чевергыше вургемым чиен, Христос ончылно шогет да суксо-влак дене куанет, 

лишыл е‰ деч орлыкым чытыше ўдыр, мемнан верчат кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын орланышыже Харитина, тыйын 

чот жаплыме орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

Тропарь святителям, глас 4 

 

Руш мландын первый архиерейже-влак, Петр, Алексий, Иона, Филипп да 

Ермоген, апостол-шамычын туныктен кодымыштым кў ме‰ге гай чоткыдын кучышо 

да Юмылан чын инанаш туныктышо улыда. Тўня калыклан тыныслыкым да мемнан 

чонлан кугу чаманымашым пуыжо манын, чылам Ашныше Юмым сєрвалыза. 

Кондак, глас 3 

Святитель саныште тыршен служитлен, е‰-влакым Юмым палымашке 

кондымыда дене Юмылан йєренда, сандене Тудо тендам капдан аралалтмыже да 
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єрыктарыше пашада дене чапландарен, вет те Юмын порылыкын тунемшыже 

улыда. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын святительже-влак, Петр, 

Алексий, Иона, Филипп ден Ермоген, да тендан нерген святой шарнымашым 

пагалена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  

 

6/19 Апостола Фомы (I). 

 

Тропарь апостолу Фоме, глас 2 

Чыла моктымо Фома, тый Христосын тунемшыже, святой апостол-влак 

погынын е‰же лийынат. Христосын Ылыж кынелмыж нерген уверлан ўшанен отыл, 

Тудын орланыше яндар капышкыже тўкнымекет веле ўшаненат, кызыт мыланна 

тынысым да кугу чаманымашым йод. 

Кондак, глас 4 

Кугу уш-акылын порылыкшо дене темын, Христосын апостолжо да ўшанле 

служительже Фома, сулыкшо верч єкынен, Тудлан манын: «Тый мыйын Господем 

да мыйын Юмем улат!» 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Фома, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

7/20 Мученика Сергия и Вакха (290-303). 

 

Тропарь, глас 5 

Христос верч орланыше-влакым сылнештарыше да Христосын Черкыжын 

шинчаже-влак, мемнан шўм-чоннан шинчажымат сотемдарыза. Кугун орланыше 

Сергий ден чот чапланыше Вакх, мыланна языкан пычкемыш деч кора‰аш манын, 

Господь Юмылан кумалза. Святой ачана-влак, тендан сєрвалымыда дене ме кас 

огыл волгыдылан йєрышє лийына. 

Кондак, глас 2 

Чыла моктымо орланыше-влак, шке уш-акылда дене тушман ваштареш 

пе‰гыдын шоген, нунын чояланымыштым чактаренда, кўшыч се‰ымашым налын, 

ик ой дене муренда: Юмо дене пырля лияш сай да сылне. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын святой орланышыже-влак Сергий 

ден Вакх, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым те Христос верч 

чытенда. 

 

8/21 Преподобной Пелагии (457). 

 

№82 Тропарь, глас 8 

Юмылан йєрышє Пелагия авана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 
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капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

 

Кондак, глас 2 

Святой авана, пўтє кучымо дене капетым лунчыртенат, чыла сулыкетым 

касарыже манын, йўдшє-кечыже Юмылан кумалынат, да Тудо тыйын сєрвалыметым 

колын, тыге мыланнат языкым касарыме корным ончыктенат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Пелагия авана, тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

9/22 Апостола Иакова Алфеева (I) 

№37 Тропарь, глас 3 

Святой апостол Иаков, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 2 

Юмо нерген почын ойлышо Иаков кугу уш-акылын законжым чын илыше-

влакын чонышкышт пе‰гыдын пыштен. Тидлан тауштен моктена, вет тудо Кучен 

Ашныше Юмын чап престолжо ончылно суксо-влак дене пырля куанен шога да 

мемнан верч чарныде кумалеш.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Иаков, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

10/23 Мучеников Евлампия и Евлампии (303-311). 

 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. 

Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

 

Кондак, глас 3 

Поро орланыше-влакым, ушан Евлампий ден тудын шўжарже Елампиям, 

порын шарнена. Ыресеш Пудалыме Христосын куатше дене нуно чын Юмым 

палыдыме-шамычын осалыштым се‰еныт, сандене орланыше-влакын чапыштым да 

моктымашым налыныт.  

 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Евлампий ден 

Евлампия, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым те Христос верч 

чытенда. 

 

11/24 Апостола Филиппа, единого от семи диаконов (I).  

№37 Тропарь, глас 3 



26 
 

Святой апостол Филипп, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 4 

Чын Юмым палыдыме-влакым Христос деке єрыктарышын кондышо да Тудын 

тунемшыже-влак дене мутланыше, ойырен налме апостол-шамыч коклаште улшо 

Филипп таче уло тўнялан пареммашын поянлыкшым пуа, тудым моктышо-влакым 

тўрлє ойго деч авыра, сандене тудлан мурена: святой апостол, шке молитват дене 

чылаштым утаре.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Филипп, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

12/25 Мучеников Прова, Тараха и Андроника (304). 

Тропарь, глас 5 

Святой мученик-влак подвигышт дене Пылпомышысо Куатым єрыктареныт, 

порын тыршен, колышашлык кап да Ыресын вийже дене нуно капдыме тушманым 

ужаш лийдымын се‰еныт да, мемнан чоннам чаманыже манын, Господьлан 

кумалыт.  

Кондак, глас 2 

Кумытло Юмын чапшым ончыктен, орланыше Тарах, Пров да Андроник, 

Христосын кум лўддымє саркуралышт, нуным индырыше-влакым Чын Юмым 

палыдымышт верч вурсеныт да пе‰гыде ўшан дене орланеныт. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Пров, Тарах да 

Андроник, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым те Христос верч 

чытенда. 

 

13/26 Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 году). 

Тропарь, глас 1 

Юмым Шочыктышо, Кучен Ашныше Ӱдыр, Тый декет ўшанен да йєратен 

толшо-влаклан Тыйын святой юмо‰ат деч пареммаш да полыш тичмашын пуалтеш. 

Поро Яндар ™дыр, тыгак мый декем, черле деке, толын, Шке порылыкет дене капем 

паремде да чонем серлаге. 

Кондак, глас 8 

Юмым Шочыктышо Ӱдыр, Тыйын святой юмо‰атым тушман деч арален кодаш 

манын, ик тулык вате тудым те‰ызыш колтен да Тыйын иконет Афоным да 

Иверский монастырьын Капкажым Аралыше, тушман-шамычым лўдыктышє да 

православный Российыште Тыйым пагалыше-влакым чыла ойго да орлык гыч 

утарыше лийын. 

Величание 

Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, да ўшан дене толшо-

влаклан пареммашым пуышо Святой юмо‰атым жаплена.  

14/27 Мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия (54-58). 

№60 Тропарь, глас 4 
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Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. 

Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре.  

№62 Кондак, глас 8 

Юмын волгыдын волгалтше орланышыже-влак, єрыктарыше пашадан 

волгыдыж дене те чыла чонаным волгалтареда, нелылыкын пычкемыш йўдшым 

кора‰деда да Христослан, Ик Юмылан, мемнан верч чарныде кумалыда. 

№63 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Назарий, 

Гервасий, Протасий и Келсий, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым 

те Христос верч чытенда. 

 

15/28 Преподобного Евфимия Новаго, Солунского (889). 

№70 Тропарь, глас 8 

Юмылан йєрышє Евфимий ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 2 

Юмын пуымо ушан преподобный Евфимий, илышын толкынжым икшырымын 

эртен, шинчавўд йогынет дене капдыме тушман-влакым се‰енат, паремден кертме 

вийым налын, тўрлє сулык деч утарет да мемнан верч чарныде кумалат.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Ефимий ачана, тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат.  

16/29 Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Лонгин индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: вет орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын 

молитваж дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже 

Черке таче орланыше Лонгиным пагален шарна, кечыжым йывыртен пайремла 

да тыге ойла: Христос, Тый мыйын кучышем да пе‰гыдылыкем улат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Лонгин, да чот жаплыме 

орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

17/30 Пророка Осии (820 г. до Р.Х.). 

№33 Тропарь, глас 2 

Господь, Тыйын Осий пророкетым шарныме кечым пайремлена, да тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

 

Кондак, глас тойже 
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Осий пророк, Господьын кўштымыжым шуктымо чын корно дене каенат, 

Святой Шўлыш дене темын, ончык ужын моштымашым налынат да Христос 

толшаш саман нерген Израильлан каласенат, йомын коштшо е‰-влакым 

шылталенат да Кўшыл Иерусалимыш на‰гайыше чын корныш виктаренат. Юмын 

ончылно шогымет годым мемнан верч чарныде кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Осий, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

Преподобномученика Андрея Критского (767)  

 

Тропарь, глас 4 

Эре шарныме поро пиалан Андрей ачана, Юмылан йєрышє орланыше, 

курыкышто пўтым кучен иленат да тушман-шамычын чоян кержалтмыштым тый 

Ыресын вийже дене се‰енат. ™шанымашын кердыже дене Копронимым пуштын, 

орланымаш дене лўдде вўдылалтынат, тидлан кєра Юмо деч венецым налынат. 

 

Кондак, глас 3 

Орланыше Андрей, чын ўшанымашын светильникше, Кугыжан олаже таче тыйым 

шарныме волгыдо кечым палемда да, чыла ола ден элым ўжын, шкенжын кугу 

поянлыкше, тыйын орланыше капет, тудын дене улмылан куана.  

Ин кондак, глас 8 

Лўддымылык лўмым нумалшылан таум ыштена, Юмын порылыкшым 

умылтарышым йєратен моктена. Юмо дене поро пиалан да Господь деч йодаш 

тоштшо, мемнамат чыла шучкылык деч утаре, да тыланет мурена: эре шарныме 

ачана, куане.  

 

 

Иконе Богородицы «Избавительница» 

Тропарь, глас 4 

Утарен налше Чот поро ™дыр, Тыйын святой тўсет Божественный чудо дене 

волгыдо шўдыр гай волгалтын да ойгын пычкемыштыже улшо-шамычым 

порылыкын кечыйолжо да Тыйын чаманымет дене волгалтарен. Мыланнат ойго деч 

утлымым, чон ден капын черже деч пареммым, утаралтмаш ден кугу чаманымашым 

пу. 

 

Кондак, глас 8 

Эн Святой Госпожа, ойган-шамыч Тыйын юмо‰ат деке ўшан дене толыт да 

Тыйын полшымет дене чыла осал деч утлат. Христос Юмын Аваже, кызытсе да 

курымашлык шучкылык деч мемнамат утаре, да тыланет мурена: мемнам чыла ойго 

деч Утарыше, куане.  

 

18/31 Апостола и евангелиста Луки (I). 

№37 Тропарь, глас 3 

Святой апостол да Евангелийым возышо Лука, мемнан чонлан сулык 

касарымашым пуыжо манын, чаманыше Юмым сєрвале. 
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Кондак, глас 2 

Поро Уверым чын туныктышо Божественный Лукам, каласен мошташ лийдыме 

тайным почын ойлышым да черкын шўдыржым, моктена. Шўмын шонымыжым 

палыше Христос, Юмын Шомак, тудым язычник-шамычым туныктышо апостол 

Павел дене пырля ойырен налын.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Лука, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

19/1 Пророка Иоиля (800 г. до Р.Х.). Мученика Уара (ок.307). 

Тропарь, глас 2 

Чын илыше Иоиль пророк, Юмо кап дене толеш, Святой Шўлыш вола да 

Юмын Суд лиеш манын, тый ончык ужын каласенат, тыйым пагален шарныше-

влакым чыла ойго деч шке кумалмет дене утаре. 

№34 Кондак, глас 4 

Поро пиалан Иоиль, яндар чонет Святой Шўлыш дене сотемдаралтын, да 

пророкла ойлаш йєрышє лийынат, ончыко мо лийшашым кызытсе семын ужынат, 

сандене тыйым пагален шарнена да моктена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Иоиль, да тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

№57 Тропарь мученику Уару, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Уар, индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: вет орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын 

молитваж дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 4 
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Орланыше Уар, тый Христос почеш каенат, Тудын чашыжым йўын, 

орланымаш венецым налынат, ынде суксо-влак дене пырля йывыртет да мемнан 

чонна верч чарныде кумалат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Уар, да чот жаплыме 

орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

20/2 Великомученика Артемия (362) 

Тропарь, глас 4 

Кугун орланыше Артемий, Христосын чын ўшанымашыже дене пе‰гыдемын, 

идоллан кумалше осал кугыжам се‰енат, садлан курым-курымаш Кугу Кугыжа 

тылат волгыдо дечат волгыдо се‰ымаш венецым пуэн. Кугу ачана, тыйым 

сєрвалышым да чыла черлым паремде, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 2 

Поро койышан да венец дене палемдыме орланышым, тушманым се‰аш 

куатым налше Артемийым, пырля погынен, мурен моктена: орланыше-влак 

коклаште эн кугу да єрыктарыше пашаж дене поян ачана кызыт мемнан верч 

Господь Юмым сєрвала. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Артемий, да чот жаплыме 

орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

21/3 Преподобного Илариона Великого (371-372) 

№51 Тропарь, глас 8 

Иларион ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене волгалтын, 

сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 3 

Иларион ачана, чарныде волгалтарыше ушан кече семын тыйым пырля 

погынен моктена. Чын Юмым палыдыме пычкемыште улшо-влакым волгалтаренат 

да Юмын кўкшытыш нєлтенат, сандене тылат мурена: пўтым кучышо-влакын 

негызышт, йывырте.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Иларион ачана, тыйын 

нерген святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-

влак дене мутланыше улат. 

 

22/4 Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления от 

поляков в 1612 году). 

Тропарь, глас 4 

Кўшнӧ улшо Юмын чаманен утарыктыше Аваже! Шкендын Эргычым, мемнан 

Христос Юмынам, чылан верчышт сєрвален, Тыйын левед аралымашкет мийыше-



31 
 

шамычлан чылалан утарымашым ыштет. О, Ашныше Юмын Аваже, мемнам 

чыланнам утарыкте! Ойгышто, орлыкышто, шуко язык дене нелемын, черланен, 

Тыйын моткоч яндар тўсет ончылно, шинчавўд дене ойгырен-шортын, чон дене 

шонен-юмылтен шогышо-шамычым, чылам, осал дечын утаре, Тыланет чарныдеак 

ўшаныше-шамычлан порылыкым, куштылгылыкым пу, Юмым Шочыктышо Ӱдыр, 

чыламат утаре: Тый вет Шкендын еҥет-шамычлан Юмын Леведышыже улат. 

Кондак, глас 8 

Вашке Полшышына деке, тиде шып да поро верыш, Яндар ™дырын 

леведышыже деке, ямдылыме шокшо утаралтмаш деке, чыланат толына, кумалаш 

да сулыкнам касараш вашкена, вет Поро Яндар ™дыр мыланна пытыдыме 

чаманымашыжым пуа да Юмо деч лўдшє Шкенжын поро койышан кулжо-влаклан 

полшаш вашка, кугу ойго да орлык деч утара.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Эн Яндар ™дыр, Тыйын святой тўсетым 

пагалена, вет тудын деке ўшанен толшо-влаклан поро полыш пуалтеш. 

Тропарь семи отрокам иже во Ефесе, глас 4 

Поро койыш-шоктышым да ылыж кынелмашым ончыктышо поро пиалан шым 

рвезым, черкын шым пе‰гыде ме‰гыжым, мурен моктена: шуко ий эртымеке мален 

кынелме гай курыкпомыш гыч лектын, колымаш гыч ылыж кынелмашым 

увертаренда. 

Ин тропарь, глас 4 

Кугу ўшанымашын чудыжо: курыкпомышышто, кугыжан полатысе семын, шым 

святой рвезе илен да кап локтылалтде колымашым ужын. Шуко жап эртымеке, нуно 

омо деч помыжалтме гай кынелыныт да чыла е‰ын ылыж кынелшашым 

пе‰гыдемденыт. Христос Юмына, нунын кумалмышт дене мемнамат чамане.  

Кондак, глас тойже 

Шке святоет-влакым мландымбалне чапландарыше Христос Юмо, кокымшо 

гана лўдыкшын толшашет деч ончыч Тый рвезе-влакын єрыктарышын 

помыжалтмышт дене Ылыж кынелмашлан ўшаныдыме-влакым ўшандаренат. 

Вургемышт ден капыштым тичмашым коден, кугыжамат тыге ойлаш таратенат: 

колымаш гыч ылыж кынелмаш чынак уло.  

Ин кондак, глас 4 

Тўнясе пытышашлык деч кора‰ын, курымашлык поянлыкым налында, мален 

колтымо гай коленда, ўшаныдыме-влакын осалыштым се‰ыше-влак, шуко ий 

эртымеке, чыланат илышак помыжалтыт, тидлан кєра таче ме, ўшаныше-влак, 

Христосым моктен мурена.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Ефесысе шым святой рвезе, тендан нерген 

святой шарнымашым пагалена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  

 

23/5 Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок.63). 

Тропарь, глас 2 

Чын илыше Иаков, Господьын тунемшыже лийын, тый Поро Уверым налынат, 

орланыше да Юмын изаже семын каласаш лийдымын лўддымє лийынат да кўшыл 

священник гай кумалат: мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 
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Кондак, глас 4 

Ачан Иктак улшо Юмо Шомакше, пытартыш кечылаште мемнан дек толын, да 

тыйым, Юмын ойырен налме Иаковым, Иерусалимыште илыше-влаклан икымше 

поро кўтўчым да туныктышым, духовный таинствым ўшанлын чо‰ышым ыштен. 

Святой апостол, тыйым чот пагалена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Иаков, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

24/6 Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (1688). 

Тропарь, глас 4  

Юмын Шочмо Аваж деке ме, сулыкан да ў‰ышє-влак, уло кумылын толына да 

кумалына, сулыкым кудалташ кєргє чон дене йодына: Владычице, полшо, мемнам 

чамане, тырше, вет шуко сулыкым ыштымына верчын ме ынде йомна; мыланна, 

Шкендын айдемет-шамычлан, порым ыштыде ит кодо; Тыланет веле, Иктылан, 

ўшанена.  

 

Ин тропарь, глас тойже 

Юмын Аваже! Ме, йєрдымє-шамыч, Тыйын куатетым моктен ойлаш нигунам огына 

чарне: Юмын ончылно мемнан верчна Тый кумал от шого гын, тунаре орлык дечын 

мемнам кє утара ыле? Ашныше Юмын Аваже! Тый дечет ме огына ойырло: Тый вет 

чыла тўрлє орлык дечын шкендын айдемет-шамычым керек-кунамат утарет. 

Кондак, глас 6 

Эн Яндар ™дыр, Тый дечет моло полшышына уке, Тый дечет моло ўшанна уке. 

Ме Тыланет ўшанена, Тый денет кугешнена, Тый мыланна полшо, ме Тыйын кулет 

улына, да вожылмашыш пураш огыл ыле. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, Тыйын 

святой тўсетым пагалена, вет тудын деке ўшанен толшо-влаклан Тый пареммашым 

пуэт. 

 

25/7 Мучеников Маркиана и Мартирия (ок.355). 

 

Тропарь, глас 1 

Ик гай койыш-шоктышан орланыше-влак, чот пагалыме Маркиан ден 

Мартирий, Арийын шояжым шалатен, Ачан, Эргын, Святой Шўлышын Ик Юмо 

улмылан ўшанаш туныктеныт. Апостол Павелын чын туныктымыжым колыштын, 

керде дене пуштмо лийыныт, ынде Христос дене пырля илат да, мемнан чоннам 

утарыже манын, Тудым сєрвалат.  

Кондак, глас 4 

Маркиан ден ушан Мартирий, самырык годсекак порын илен, чын деч кора‰ше 

Арийым се‰енда, апостол Павелын ушан туныктымыжым шуктен, Православный 

верам яндарын арален коденда, тудын дене пырля Святой Троице верч шогымыда 

дене курымаш илышым муында. 

Величание 
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Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Маркиан ден 

Мартирий, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым те Христос верч 

чытенда. 

 

26/8 Великомученика Димитрия Солунского (ок.306). 

Тропарь, глас 3 

Кугу орланымашым чытыше Димитрий, тый ойго годым тўнялан чот полшышо 

да калык-влакым се‰ыше святой улат. Левийын кугешнымашыжым се‰енат, 

Несторым подвиглан лўддымым ыштенат. Мыланна кугу чаманымашым пуыжо 

манын, Христос Юмым тыгак сєрвале.  

Кондак, глас 2 

Святой Димитрий, Юмо тыйын вўретын йогынжо дене Черкым сєрастарен, 

тыланет се‰аш лийдыме пе‰гыдылыкым Пуышо Юмо тыйын олатым 

тичмашлыкыште арала; тый шке олатын пе‰гыдылыкше улат  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, кугун орланыше Димитрий, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

27/9 Мученика Нестора Солунского (ок.306). Преподобного Нестора Летописца, 

Печерского, в Ближних пещерах (1115). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Нестор индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: вет орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын 

молитваже дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Кугу ушан Нестор, порын орланен, курымашлык чапым налынат, орланыше 

Димитрийын сєрвалымыж дене тый Кучен Ашныше Юмын чапле сарзыже лийынат, 

тудын дене пырля мемнан верч чарныде кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Нестор, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

Тропарь Нестору Летописцу, глас 4 

Юмын пуымо уш-акылан Нестор, тый Руш кугу князь-влакын пашаштым да 

Печерысо преподобный ача-шамычын илышышт ден єрыктарыше полышышт 

нерген возенат, шуко поро тыршымашетлан кєра тыйын лўметат Пылпомышто 

возалтын, мыланнат Илыш Книгаш возалташ манын, Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 2 

Юмым кєргыштыжє нумалше Феодосийын тунемшыже да тудын семынак 

илыше Нестор, тый туныктышетын яндар мощыжым эн ончыч ужаш йєрышє 

лийынат, тудым моло-влак дене пырля чапландарен вера‰денат да иквереш 

Пылпомышысо Кугыжанышым налында, мыланнат тушко шуаш манын, ме, тыйым 

моктышо-влак, Господьлан кумалына.  

Величание 
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Поро пиалан улметым моктена, преподобный Нестор ачана, тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат.  

 

28/10 Великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы (III). 

Тропарь, глас 4 

Христосын кугу ушан да чот моктымо орланышыже Параскева, пєръе‰ 

пе‰гыдылыкым налын, ўдырамаш вийдымылыкым кора‰ден, иям се‰енат да, 

орландарышым вожылтарен, кугу йўкын ойленат: толза да мыйын капем керде дене 

руыза, тул дене йўлалтыза, да мый Христос Качем деке куанен каем. Христос Юмо, 

тудын молитваж дене мемнан чоннам утаре.  

Кондак, глас 3 

Шуко орлыкым чытыше Параскева, колыдымо Христос Качетлан святой да 

яндар орланымашым олно семын конден, суксо тўшкам куандаренат, иян ўчыжым 

се‰енат, сандене тыйым кугу ўшан дене пагален шарнена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Параскева, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

29/11 Преподобномученицы Анастаcии Римляныни (III). 

 

№88 Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Анастасия пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, 

Тыйым кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, 

Тый денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый 

денет пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар 

надыр семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

Кондак, глас 3 

Юмылан йєрышє Анастасия, нарашталыкын вўдшє дене мушкылтын, 

орланымаш вўр дене венчаялтын, орлыкышто улшо-влаклан тый пареммашым да 

уло шўм дене сєрвалыше-влаклан утаралтмашым пуэт. Чарныде лектын шогышо 

порылыкшо дене Христос тылат пе‰гыдылыкым пуа. 

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын святой орланышыже Анастасия, 

да Христос верч орланыметым пагален шарнена. 

 

 

30/12 Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его мученицы 

Зиновии (285). 

 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 



35 
 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ¢чыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 8 

Чыным ужшо да чын ўшанымашлан туныктышо кок орланышым, Зиновий ден 

ушан Зиновиям, Юмылан йєрышє муро дене чапландарена: вет нуно пырля иленыт 

да коленыт, орланымышт дене курымашлык венецым налыныт. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше-влак, Зиновий ден Зиновия, 

да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

31/13 Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия и иже с ними. 

 

№40 Тропарь апостолам, глас 3 

Святой апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак, глас 8 

Святой Шўлышын священный поянлыкше да Христос Кечын чап волгыдыжо 

гай ушан апостол-влакым: Апеллий, Урван, Аристовул, Амплий, Наркисс ден 

Стахийым моктен мурена, вет нуно мемнан Юмынан порылыкшым погеныт.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой апостол-влак: Апеллий, Урван, 

Аристовул, Амплий, Наркисс ден Стахий, те шке туныктымыда дене уло тўням 

сотемдаренда, тўнян чыла ужашыжым Христос деке конденда. 

1/14 Безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их 

преподобной Феодотии (III) 

№98 Тропарь, глас 8 

Акым налде тыршыше да чудым ыштыше святой-влак, Косма ден Дамиан, 

мемнан чернамат эмлаш толза: яра налме порылыкдам мыланнат яра пуыза. 

Кондак, глас 2 

Моктымо эмлызе да чудым ыштыше-влак, паремдымаш порылыкым налын, 

ойгышто улшо-влаклан тазалыкым пуэда, єрыктарыше пашада дене тўням 

паремден, осал шўлышын алгаштарымыжым шке толмыда дене се‰ыза.  

 

Величание 

Тендам моктена, єрыктарыше паша дене чапланыше Косма ден Дамиан, да 

святой лўмдам волгыдын шарнена, вет те йомшо-влакым туныктышо, черле-влакым 

эмлыше, суксо-влак дене мутланыше улыда.  

 

2/ 15 Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с 

ними (ок.341-345). 

 

Тропарь, глас 2 

Господь лўмеш кугу орлыкым чытыше-влак, тендан вўр дене нєрышє мланде 

поро пиалан, тендан капдам налше кундем-влак святой улыт. Тендам орландарыме 

годым тушманым се‰енда, Христослан ўшанымыдам лўдде ойленда. Мемнан 

чоннам утарыже манын, Тудым, порым, сєрвалыза.  
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Кондак, глас 2 

Икте Чот поро Юмо, Тый Юмым кєргыштышт нумалше порын илыше, да 

мландымбалысе чыла погыштым кодышо Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор 

ден Анемподистым Шкендын поро пиалан йывыртымашкет налынат да 

лыпландаренат. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Акиндин, 

Пигасий, Аффоний, Елпидифор ден Анемподист, Христос верч орланымыдам 

пагален шарнена. 

 

3/16 Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона (IV). 

Обновление храма святого великомученика Георгия, иже в Лидде, идеже положено 

есть честное тело его (IV). 

Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак Акепсим, Иосиф ден Аифал, индыралтмышт 

верч Тый дечет, мемнан Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: вет 

орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын 

тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, мемнан 

чоннам утаре. 

 

Кондак, глас 2 

Юмын поро пиалан да ушан святой Акепсим, Тудын кўштымыжым яндарын 

шуктен, пеленет орланыше-влак дене пырля тый Христосын чапле чашыжым 

йўынат, мемнан верч чарныде кумалын, Юмылан йєрышє жертве лийынат.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Акепсим, 

Иосиф ден Аифал, Христос верч орланымыдам пагален шарнена.  

 

Тропарь великомученику Георгию, глас 4 

Пленыште улшо-влакым утарыше, кўчызӧ-влакым арален шогышо, черле-

влакым тӧрлатыше, Сеҥымашым кондышо чот орланыше Георгий, мемнан чоннам 

утараш Христос Юмым сӧрвале. 

Кондак, глас 8 

Христосын кугун орланышыже, тыйым, чыла се‰ышым да вашке полшышым 

сєрвалена: тушманын ондалымыж деч, тўрлє ойго да сырымаш деч мемнам утаре, 

да тылат мурена: орланыше Георгий, куане.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын орланышыже Георгий, Христос 

верч орланыметым пагален шарнена.  

 

4/17 Преподобного Иоанникия Великого (846). 

№51 Тропарь, глас 8 

Иоанникий ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене волгалтын, 
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сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Волгыдо шўдыр гай тўням сотемдаренат, сулыкын пычкемыштыже улшо-

влакым волгалтаренат, мастар эмлызе лийынат, Юмын пуымо паремдымаш 

порылыкет дене черле-влаклан полшо, да тыге мурена: Иоанникий ачана, йывырте. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Иоанникий ачана, тыйын 

нерген святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-

влак дене мутланыше улат.  

 

5/18 Мучеников Галактиона и Епистимии (III). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Моктымо Галактион, лўддымын шоген, волгыдын тыршен, тыйын пеленет 

орланыше Епистимия пелашет дене Христосын орланышыже-влак тўшкаш пуренат, 

Иктак улшо Юмылан мемнан верч чарныде кумалза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Галактион ден 

Епистимия, Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

6/19 Святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника (350). 

 

Тропарь, глас 3 

Преподобный ачана, Юмылан чын ўшанаш туныктыметлан кєра Черке тыйым, 

тыршыше кокымшо Павелым, священник-влак кокла гыч ончыктен. Авель да 

Захарийын яндар вўржє Тый денет пырля Господь деке кычкырат. Мемнам чот 

чаманыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 2 

Пылпомышысо Волгыдо шўдыр гай мландымбалне волгалтын, Кафолический 

Черкым кызытат сотемдарет, тудын верч орланен, чонетым пуэнат, тыйын вўрет, 

Павел, Господь деке Захарийын да Авельын семынак раш кычкыра. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Павел ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

7/20 Мучеников тридесяти и трех, иже в Мелитине (III). 

 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 
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Кондак, глас 8 

Орланыше-влакын яндар да волгыдо тўшкашт таче мемнан деке уш-акыл дене 

волен, Черкым єрыктарыше ўжара дене волгалтарен, нуным порын шарнен 

пайремлена да Тыйым, мемнан Утарышынам, йодына: нунын сєрвалымыш дене 

мемнам утаре, да Тыланет мурена: Аллилуиа. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Мелитинысе кумло кум орланыше, Христос 

верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

8/21 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Безплотных. 

Архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селавиила, Иегудиила, Варахиила и 

Иеремиила. 

 

№20 Тропарь, глас 4 

Пылпомышысо куат-влакын Архистратигышт, ме, йєрдымє-влак, тендам эре 

йодына: мемнам, сукен возын сєрвалыше-влакым, ужаш лийдыме шулдырдан чапше 

дене левед аралыза, кўшылсє куат-влакын вуйлатышышт семын шке кумалмыда 

дене чыла ойго гыч утарыза. 

Кондак, глас 2  

Юмын Архистратигышт, Юмын чапшылан служитлыше, Суксо-влакым 

вуйлатыше да е‰-шамычым туныктышо-влак, мыланна пайдалым да кугу 

чаманымашым йодса, вет те Пылпомышысо капдыме куат-влакын Архистратигышт 

улыда. 

Величание  

Тендам моктена, Господьым чапландарыше архангел ден суксо да 

Пылпомышысо чыла сарзе-влак, херувим ден серафим-шамыч, тендам моктена.  

 

9/22 Мучеников Онисифора и Порфирия (ок.284-305).  

№ 60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Кок орланыше, чот индыралтмыда дене тушманын кугешнымыжым 

мландымбак кудалтенда. Эре Улшо Святой Троицын порылыкшо дене волгалтше 

моктымо Онисифор ден Порфирий, мемнан верчат чарныде кумалза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Онисифор ден 

Порфирий, Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

10/23 Апостолов от 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кватра и 

Тертия (I). 

№40 Тропарь апостолам, глас 3 
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Святой апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак, глас 2 

Чапланыше апостол-влак, шке уш-акылдам Юмын волгыдыж дене волгалтарен, 

йылме мастар-влакын вапшыштым моштен шалатенда. Кучен Ашныше Юмо деке те 

чын Юмым палыдыме-влакым поген конденда, Эн Святой Троицым мокташ 

туныктенда. 

Ин кондак, глас 4 

Апостол-влакым чапландарыме кече толын. Нуным пагален шарныше-влаклан 

сулык касарымашым пуат.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена святой апостол-влак: Ераст, Олимп, Родион, 

Сосипатр, Кватр ден Тертий, шке туныктымыда дене уло тўням сотемдарен, тўнян 

чыла ужашыжым Христос деке конденда. 

 

11/24 Великомученика Мины (304). 

Тропарь, глас 4 

Капдыме куат-влак дене мутланыше, орланыше-влак дене пырля илыше 

Минам, пырля погынен, ўшанен моктена: тый тўнялан тынысым, мемнан чонлан 

кугу чаманымашым сєрвале.  

Кондак, глас 4 

Орлыкым чытыше Мина, Христос Юмо тыйым жаплан пуымо сарзе пашат деч 

кора‰ден, Пылпомышысо куат-влак деке курым-курымлан ушен, орланыше-влакын 

пытыдыме венецыштым пуэн.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Мина, Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

12/25 Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (620). 

Тропарь, глас 8 

Юмылан йєрышє ачана, шуко чытен илымет дене суапым налынат, чытенак, 

чарныде кумалынат, йорло-влакым йєратен, нунылан мо кўлешым пуэнат. Поро 

пиалан да чаманыше Иоанн, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым 

сєрвале.  

Кондак, глас 2 

Кугу уш-акылан ачана, шке поянлыкетым йорло-влаклан пуэн, Пылпомышысо 

поянлыкым налынат. Чаманыше манын лўмдымє Иоанн, тыйым чыланат моктена да 

пагален шарнена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Иоанн ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

13/26 Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407). 

Тропарь, глас 8 
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Тыйын умшатын тул гай волгалтше порылыкшо сандалыкым волгалтарен; тый 

тўнялан оксам йєратымашым огыл, а вес поянлыкым погенат, ў‰ышылыкын уш-

акыл кўкшытшым ончыктенат. Иоанн Златоуст ачана, шкендын шомакет дене 

туныктен, мемнан чоннам утарышаш верч Христос Юмым, Юмын Шомакым, 

сєрвале.  

 

Кондак, глас 6 

Тый Пылпомыш гыч Юмын порылыкым налынат да чылаштым Кумытло улшо 

Ик Юмылан кумалаш шке умшат дене туныктет. Поро пиалан преподобный Иоанн 

Златоуст ачана, тый вет Юмын мутым умылтарыше туныктышына улат, да тыйым 

чапландарен моктена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Иоанн ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

14/27 Апостола Филиппа (I) 

Тропарь, глас 3 

Юмо нерген туныктышо Филипп, тыйын сотемдарыме тўня венец дене 

сєрастарыме семын порын сылнештеш, Ефиопий йывырта да тыйым волгыдын 

пагален шарна. Христослан ўшанаш чылаштым туныктенат, Евангелийын 

кўштымыж семын илен эртаренат, сандене ефиопысо е‰-влакын кидышт кызытат 

Юмо деке лўдде на‰гая. Мыланна кугу чаманымашым пуыжо манын, Христосым 

сєрвале.  

Кондак, глас 8 

Чот чаманыше Христос, Тыйын тунемшет да орланыметым чытыше йолташет, 

Юмо нерген ойлышо Филипп, Тыйын Юмо улметым тўнялан увертарен. Тудын 

сєрвалымыж дене Шке Черкетым да чыла олам законым шотлыдымо тушман деч 

Юмын Аван леведышыж дене арале.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Филипп, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

15/28 Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299-306) и Авива (322). 

 

Тропарь, глас 5 

Икте Поро да Айдемым йєратыше Христос Юмо, Тыйын святой орланышет-

влакын єрыктарыше пашашт осаллан се‰аш лийдыме пырдыж лийын. Чын Юмым 

палыдыме-влакын ойыштым Тый нунын кумалмышт дене шалате да святой 

Черкетым пе‰гыдемде. 

 

Кондак, глас 2 

Чыла моктымо да кугу ушан святой-влак, те порылыкым кўшыч налында, 

алгаштарымаште улшо-влаклан полшеда, самырык ўдырым осал колымаш деч 

утаренда, те Едесын чапше да тўнян куанже улыда.  

Величание 
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Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Гурий, Самон 

да Авив, Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

16/29 Апостола и евангелиста Матфея (60). 

 

Тропарь, глас 3 

Юмо нерген туныктышо Матфей, поро пиалым пуаш толшо Христосын ўжмыж 

почеш тый йозак погымо верет гыч каенат да ойырен налме апостол лийынат, 

тўнялан Евангелийым лўдде увертаренат. Тыйым пагален шарнена, да мемнан 

чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, Чаманыше Юмым сєрвале.  

 

Кондак, глас 4 

Йозак погымо кул пашам кудалтен, чынын омыташкыже кычкалтынат, 

кўшылсє кугу уш-акылын поянлыкшым конден, чапле купеч лийынат. Мутын 

чынже нерген туныктен, Юмын суд лийшаш нерген возен, тый шўлыкан-шамычын 

кумылыштым нєлталынат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо да евангелистше 

Матфей, Христосын Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым 

пагален шарнена. 

 

17/30 Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (ок.266-270). 

Тропарь святителю Григорию, глас 8 

Григорий ачана, йўд-кече молитвам лудын да єрыктарыше пашатым тыршен 

ыштен, лўмет семын илышетым виктаренат. Мемнан чоннам волгалтараш Христос 

Юмым сєрвале, колымашлан мален колташ огыл ыле.  

Кондак, глас 2 

Кугу ушан Григорий, тый єрыктарыше пашам ятыр ыштенат, шучко 

палдарыше пале-влак дене ия-шамычым лўдыктенат да е‰-влак деч неле черым 

поктен колтенат, сандене чудотворец манын лўмдалтынат, лўметым пашат дене 

суленат. 

Величание  

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Григорий ачана, тыйым порын 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

Тропарь преподобному Никону, игумену Радонежскому, глас 1 

Курымак шарныме преподобный Никон, тый мут колыштшо лийынат, ачатын 

лўмжым чапландараш Святой Троицылан сылне черкым чо‰енат, сандене меат, 

тыйын шочшет-влак, йєратен мурена: тыйым Пе‰гыдемдышылан тау, тыланет 

венецым Пуышылан тау, тыйын гоч чылаштым Паремдышылан тау.  

Кондак, глас 4 

Никон ачана, духовный ачат дене ик семын илен, тудын туныктымыж почеш 

тый Христосын кулжо да монах-влакын вуйлатышышт лийынат, Юмылан йєрышє 

тўшкаш ушненат, нунын дене пырля мемнан верчат Юмылан чарныде кумал. 

Величание 
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Поро пиалан улметым моктена, преподобный Никон ачана, тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат.  

 

 

 

Декабрь 

 

18/1 Мученика Платона (302 или 306). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым 

шалатеныт. Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 3 

Святой орланыше Платон, тыйым волгыдын шарнымаш сандалыкым 

куандара, кугун пагалыме храмышкет ўшаныше-влакым ўжеш да, йывыртен 

погынен, волгыдо мурым мурена, чын Юмым палыдыме-влак деч шке олаштым 

аралаш йодына.  

№63 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше Платон ден Роман, да 

Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

19/2 Мученика Варлаама (ок.304). 

 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Варлаам индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. 

Тудын молитваж дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 4 

Орланыше Варлаам, єрыктарыше пе‰гыдылыкым ончыктен, шкендым 

Христослан йўлалтен пуымо тамле ладан гай пуэнат да, кугун пагалыме венецым 

налын, мемнан верчат Юмым сєрвалет.  

№63 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Варлаам, да Христос 

верч орланыметым пагален шарнена.  

 

20/3 Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Тропарь предпразднству, глас 4 

Таче Анна чылаштлан куаным кучыкта, ойгым чактарыше саскам, Эн Яндар 

™дырым, куштен да ынде Тудым, Юмо Шомакын храмжым да Яндар Авам, 

молитвам лудын, кугу куан дене Господьын храмышкыже конда.  

Кондак, глас 4 
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Юмым Шочыктышо ™дырын чапланыше пайремжылан кєра сандалык таче 

куан дене темын. Тушто мурат: Тый Пылпомышысо леведыш улат. 

№27 Тропарь общий преподобным, глас 4  

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

21/4 Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Тропарь, глас 4 

Юмын поро кумылжым таче ончыктымо, е‰-шамычлан утаралтмашымат 

каласыме. Юмын храмыш ™дыр раш толын, Христосын толшашымат ончылгоч 

ончыктен. Тудлан меат кугу йўк дене манына: Пўрышє Юмын эрыкше 

шукталтмылан куане! 

Кондак, глас 4 

Утарышын эн яндар храмже, шергакан илем да Яндар ™дыр, Юмын чапын 

святой поянлыкше таче Господьын пєртышкыжє пурталтеш да Юмын Шўлышын 

порылыкшым пырля пурта. Тудо Пылпомышысо илыме вер манын, Юмын 

суксыжо-влак мурат. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, да 

Господьын храмышкыже пурыметым пагален шарнена. 

22/5 Апостола от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной 

Апфии (I). 

 

№40 Тропарь апостолам, глас 3 

Святой Филимон ден Архипп апостол-влак, мемнан чонлан сулык 

касарымашым пуыжо манын, чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак апостолам, глас 2 

Христосын тўня тўр марте сотемдарыше да чыла волгалтарыше шўдыр гай 

апостолжо-влакым, чапланыше Филимоным, священный Архиппым, Онисим ден 

Маркым, Аполлосым да нунын дене пырля кугу ушан Апфиям моктен, йодына: 

мемнан верч чарныде кумалза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой апостол Филимон ден Архипп да 

апостол-влак дене тєр улшо Апфия, туныктымыда дене уло тўням сотемдарен, 

тўнян чыла ужашыжым Христос деке конденда. 

 

23/6 Святителя Амфилохия, епископа Иконийского (после 394). Святителя 

Григория, епископа Акрагантийского (VI-VII). 

 

№27 Тропарь святителям Амфилохию и Григорию, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

№44 Кондак святителю Амфилохию, глас 2 
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Святой Троицылан чот йєрышє кугу святитель Амфилохий, Юмын 

кўдырчыжє, Святой Шўлышын пучшо, ўшанымашым ўдышє да шоя 

туныктымашым чактарыше, тый суксо-влак дене пырля Юмын ончылно шогымет 

годым мемнан верч чарныде кумал.  

Кондак святителю Григорию, глас 4 

Поро пиалан преподобный Григорий ачана, Святой Шўлышан Черке таче 

кечыйол дене йымыктарыме гае волгалтеш да тыйын мален колтымо гай 

волгыдын колыметым пайремла. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, кугу святитель Амфилохий ден Григорий 

ачана-влак, тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам 

сєрваледа. 

 

24/7 Великомученицы Екатерины (305-313). 

Тропарь великомученице Екатерине, глас 4 

Юмын ўжмє ўдыр, поро пиалан Екатерина, чын Юмым палыдыме мудреч-

влакым поро пашат дене кечыйол гай сотемдаренат, Юмылан ўшаныдымаш 

пычкемышым волгыдо тылзе семын чактарен, кугыжан ватым ўшандаренат, 

тыйым орландарышым вожылтаренат да чапле Христос Каче деке Пылпомышысо 

Кугыжанышке кугу кумылын каенат, Тудын деч кугыжан венецым налын, 

ончылныжо суксо-влак дене пырля шогет да тыйым порын шарныше-влак верч 

кумалат.  

Кондак, глас 2 

Юмо верч орланыше-влакым йєратыше-шамыч, кугу уш-акылан Екатеринам 

моктыза, вет тудо чын Юмым палыдыме-влакын пайремыште Христос нерген 

туныктен, кишкым се‰ен да Юмо нерген шояк туныктышо-влакым чактарен. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, кугун орлыкым чытыше Екатерина, да 

Христос верч орланыметым пагален шарнена. 

 

25/8 Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Священномучеников Климента, папы Римскаго (101), и Петра, архиепископа 

Александрийского (311). 

№54 Тропарь священномученикам Клименту и Петру, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

Кондак общий, глас 4 

Чот пе‰гыде, чыла моктымо Климент ден Петр, те Черкын да Юмын 

тарваташ лийдыме пе‰гыдылыкше да Юмын пуымо поро койыш-шоктышын 

рўдыжє улыда, шке кумалмыда дене чылажымат аралыза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, кугу святитель Климент ден Петр ачана-

влак, тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа. 

26/9 Преподобного Алипия столпника (640). 
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Тропарь Алипию столпнику, глас 1 

Преподобный Алипий ачана, чытымашын пе‰гыде рўдыжє, тый орлыкышто 

Иов кугезына гай, алгаштарымаш годым Иосиф гай лийынат да капым налше 

суксо семын иленат, мемнан чоннам утараш Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Алипий ачана, Черке таче тыйым, порылыкын тў‰алтышыжым да пўтым 

кучышо-влакын моторлыкшым, мокта. Лўдде, пе‰гыдын шогыметым пагален 

шарныше-влак верч кумал да неле сулыкыштым касарымашым пу. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, чын илыше святой Алипий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат.  

 

27/10 Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» Знамение Пресвятой 

Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году. 

Тропарь в честь иконы Божией Матери «Знамение», глас 4 

Юмым Шочыктышо Эн Яндар ™дыр, Тый мыланна аралыше пырдыж да 

єрыктарыше паша-влакын памашыже улат, Тыйын полшымет дене тушманым 

се‰ена. Шке олатлан тынысым, а мемнан чонлан кугу чаманымашым пуаш 

Тыйым сєрвалена.  

Кондак, глас тойже 

Юмым Шочыктышо ™дыр, кугун пагалыме Тыйын тўсетын ончыктымо 

палыжым пайремлена, тудын полшымыж дене Шке олатлан єрыктарыше 

се‰ымашым пуэнат. Яндар ™дыр, христиан-влакын Моктымашыже, йывырте 

манын, ўшан дене мурена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, 

Тыйын святой юмо‰атым пагалена, вет тудын деке ўшанен толшо-влаклан Тый 

пареммашым пуэт. 

28/11 Преподобномученика и исповедника  

Стефана Нового (767). 

Тропарь, глас 4 

Орланыше преподобный Стефан, курым-курымеш шарныме улат, 

курыкышто пўтым кучен илен, тушманын кугешнымыжым Ыресын вийже дене 

пытаренат, орланымашлан лўдде ямдылалтын, Копронимым ўшанымашын 

кердыж дене пуштынат да Юмо деч венецым налынат.  

 

Кондак, глас 3 

Преподобный Стефан ачана, саскадыме вож гыч кушшо у укш, тый икымше 

орланыше Стефан гай да монах-влакын кугу туныктышышт лийынат, Христосын 

тўсшым пагалыдыме кугыжан шыдыж деч лўдын отыл, орланен колымет дене чап 

венецым налынат.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, орланыше преподобный Стефан ачана, 

тыйым пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат.  
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29/12 Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников (250). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Парамон индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. 

Тудын молитваже дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Орланыше Парамон, шке ўжарат дене Христос Кече толшашым увертарен, 

тўнялан волгыдо чын шўдыр лийынат да чыла ондалымашын тулжым йєртенат, 

мемнан верч чарныде кумалын, мыланнат волгыдым пуэт.  

30/13 Апостола Андрея Первозванного (62). 

Тропарь, глас 4 

Апостол-влак коклаште эн ончыч ўжмє Андрей, кўшыл апостолын 

шольыжо, тўнялан тынысым да мемнан чонлан кугу чаманымашым пуыжо 

манын, чылам Кучен Ашныше Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Лўддымылык манын лўмдымє апостолым, Юмо нерген ойлышым, Черкын 

кўшыл апостолжо Петрын шольыжым, моктена, вет тудо мыланна ожнысо 

семынак эре ойла: толза, Кычалмынам муынна. 

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Андрей, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена.  

1/14 Пророка Наума (VII в.до Р.Х.). Праведного  

Филарета Милостивого (792). 

 

№33 Тропарь пророку Науму, глас 2 

Господь, Тыйын Наум пророкетым шарныме кечым пайремлена, да тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

№34 Кондак, глас 4 

Юмын Шўлыш дене волгалтше тыйын яндар шўмет ончык ужын раш 

каласымашын верже лийын: вет тый торасе ончыкылыкым кызытсе семын ужат. 

Сандене ме тыйым, поро пиалан чапле пророк Наум, пагалена.  

№35 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Наум, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

Тропарь праведному Филарету Милостивому, глас 4 

 

Филарет ачана, тый ўшанымаште Авраам гай, чытымаште Иов кугезына гай 

лийынат, мландымбалысе поянлыкым йорло-влаклан пуэден, кугу нужналыкым 

чолган чытенат. Подвиглан кумыла‰дыше Христос Юмына тыланет волгыдо 

венецым пуэн, мемнан чоннам утарыже манын, Тудым сєрвале.  

Кондак, глас 3 
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Чаманыше Филарет, порын шонен моштышо-влак тыйын чаманыде 

пуыметым чот аклат да кугу уш-акыл дене ыштымылан шотлат, вет тый 

мландымбалне жаплан пуымым чаманен отыл, тидын дене Кўшылсым, 

курымашлыкым кычалынат да курымаш чапым налынат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, чын илыше святой Филарет, тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

2/15 Пророка Аввакума (VII в.да Р.Х.). 

№33 Тропарь, глас 2 

Господь, Тыйын Аввакум пророкетым шарныме кечым пайремлена, да тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 8 

Юмо нерген ойлышо Аввакум, кечывалвелым Яндар ™дыр деч Юмын 

толшашыже нерген сандалыклан ойленат. Христосын ылыж кынелшашыж нерген 

волгыдо суксо-влакын каласымыштым Юмын оролжо семын тўнялан 

увертаренат. Пророк-влакын волгыдо порылыкшо, йывырте манын, тыланет 

куанен мурена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Аввакум, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

3/16 Пророка Софонии (635-605 г.до Р.Х.). 

№33 Тропарь, глас 2 

Господь, Тыйын Софоний пророкетым шарныме кечым пайремлена, да 

тудым ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 4 

Софоний пророк, Юмын Шўлыш дене волгалтын, Господьын толмыжым 

увертаренат да, Иерусалимысе Сионын ўдыржє, чот йывырте манын, Кугыжан 

утараш толшашыж нерген каласенат. 

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Софоний, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

4/17 Великомученицы Варвары (ок.306). 

Тропарь, глас 8 

Кугун пагалыме святой ўдыр Варварам порын шарнена: тудо Ыресын куатше 

полшымо дене тушманын вапшыжым се‰ен, нунын деч кайык семын утлен. 

Кондак, глас 4 

Кугу орлыкым чытыше Варвара, моктен мурен, Святой Троице почеш 

каенат, шояк юмылан кумалме верым шалатенат. Пєръе‰ гай ушан ўдыр, 

индыралтме подвигым чытымет годым орландарыше-влак деч лўдын отыл да 

Троице Юмым кугу йўк дене курым-курымеш моктен мурет.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Варвара, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 
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5/18 Преподобного Саввы Освященного,  

Иерусалимского (532). 

 

№51 Тропарь, глас 8 

Савва ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене 

волгалтын, сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, 

Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас тойже 

Сай пашат дене изиэт годсекак Юмылан яндар жертве да поро койыш-

шоктышын садшым куштышо поро пиалан Савва ачана, тый преподобный ача-

шамычын моторлыкышт да ир мландын моктымо айдемыже лийынат. Ынде 

тыланет мурена: порылыклан поян Савва ачана, куане.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Савва ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат.  

 

6/19 Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок.345).  

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын 

корныжым, ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, 

сандене тый ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым 

погенат. Святой Николай ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым 

сєрвале. 

 

Кондак, глас 3 

Преподобный святой ачана, Миры олаште тый священный пашам ыштенат: 

Христосын Поро Увержым шуктен, чонетым шке е‰ет-влак верч пыштенат, 

титакдыме-шамычым колымаш деч утаренат да Юмын порылыкын кугу 

тайныжлан служитлыше семын святитлалтынат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Николай ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

7/20 Святителя Амвросия,  

епископа Медиоланского (397).  

 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын 

корныжым, ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, 

сандене тый ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым 

погенат. Святой Амвросий ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 3 

Священный тайным шуктышо поро кўтучє Амвросий, Юмын 

туныктымашыж дене волгалтын, Арийын шояжым почынат, тўрлє 
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алгаштарымаш деч е‰-влакым Святой Шўлышын вийже дене эмленат. Мемнан 

чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, преподобный святой Амвросий ачана, 

тыйым пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

8/21 Преподобного Патапия (VII). 

№49 Тропарь, глас 8 

Преподобный Патапий ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 3 

Юмылан йєрышє святой Патапий, е‰-влак тыйын храмышкет шўм-чоным 

паремдаш ўшан дене толыт, черыштым эмлаш да сулыкан илышыштым тєрлаташ 

йодыт, вет тый ойгышто улшо-влак верч Юмылан кумал шогышо улат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Патапий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат. 

 

Тропарь преподобному Кириллу Челмогорскому, глас 4 

 

Преподобный Кирилл ачана, тыйым шарнымаш таче уло тўням порылыкын 

йолваже дене кече семын волгалтарен, осал шўлыш-влакын пычкемыш 

йўдыштым мемнан деч поктен колтен. Святой Суксо-влакын Пылпомышысо 

куатышт да мландымбалысе калык ден чын илыше-влакын чонышт ик семын 

йывыртат, меат, сулыкан-влак, сукалтен йодына: тыйым пагалыше е‰-влакым да 

ола ден ял-шамычым утарыже манын, Христос Юмым чарныдеак сєрвале. 

 

Кондак, глас 8 

Юмылан йєрышє Кирилл ачана, илышын чыла моторлыкшым изинекак 

коден, тыйым ™жшє почеш ир мландыш каенат, пашам ыштен, пўтым кучен, 

капетым орландаренат. Чылалан поян Господь тыйым Шке пачаже-влакын 

кўтўчыжым ыштен. Поро пиалан ачана, тыйым йєратен шарнен, тый декет ўшан 

дене толына да мемнан сулыкнам кудалтыже манын, Христос Юмым сєрвалаш 

йодына. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Кирилл ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат. 

 

9/22 Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. 

 

Тропарь, глас 4 



50 
 

Йочам ыштен кертдымаш таче рудалтеш, Иоаким ден Аннам Господь колын 

да нунын вучымыштлан кєра Юмылан йєрышє Эн Яндар чапле ™дырым 

шочыкташ товатла. Тиде ™дыр деч Каласен мошташ лийдыме Шке шочын да 

Айдеме лийын, Суксылан увертараш кўштен: Поро Пўрымашан, йывырте, Тый 

денет Юмо. 

 

Кондак, глас тойже 

Таче сандалык Аннан кєргыштє Юмын пуымо йочан иланымыжым 

пайремла, вет Тудо шомак дечат кугу Шомакым шочыктышо лиеш.  

 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Эн Яндар ™дыр, Тыйын святой ача-аватым 

шарнена, Тыйын чапланен иланыметым моктена.  

 

10/23 Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа (ок.313). 

 

Тропарь, глас 8 

Христосын орланышыже-влак, те алгаштарымашым се‰ымыда дене тудын 

тул гай йўлалтыше тўсшым да вийжым пытаренда. Илымыда годымак е‰-влакын 

черыштым эмлаш порылыкым налында, колымекыдат єрыктарыше пашам 

ыштеда. Святой лулегыдан пареммашым пуымыжо чот куандара, Чыла Ыштыше 

Ик Юмылан чап да моктымаш.  

 

Кондак, глас 1 

Господьым чапландарыше да Тудын верч орланыше єрыктарыше Минам, 

божественный Ермоген ден Евграфым священный ямле муро дене чылан 

моктена, вет те Пылпомышысо капдыме куат-влак деке нєлталтын, єрыктарыше 

пашам ыштеда.  

 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын чот орланышыже-влак Мина, 

Ермоген ден Евграф, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

11/24 Преподобного Даниила Столпника (489-490). 

 

Тропарь, глас 1 

Кугезе ачана-влак гай тыршыше преподобный Даниил, тый чытымашын 

пе‰гыде ме‰гыже улат, орлыкышто Иов кугезына гай, алгаштарымаш годым 

Иосиф гай лийынат да капым налше суксо семын иленат, мемнан чоннам 

утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 8 

Поро пиалан ачана, чот волгыдо шўдыр гай тый ме‰гыш нєлталтынат, поро 

пашат дене тўням сотемдарен, ондалымашын пычкемышыжым поктен колтенат. 

Тыйым сєрвалена: уш-акылын эре йўлышє волгыдыж дене шке кулет-влакым 

шўмыштым кызытат волгалтаре. 

Величание 
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Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Даниил ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат.  

 

 

12/25 Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (ок.348). 

Тропарь, глас 1 

Шўмыштет Юмым нумалше святитель Спиридон, святой ача-влакын 

Икымше Погынышто тый чот шогенат да єрыктарыше пашам ончыктенат. 

Колышо е‰ деч йодын кертынат, кишкым шєртньыш савыренат, святой молитвам 

мурымет годым тыланет Суксо-влак полшеныт. Священный ачана, тыланет 

пе‰гыдылыкым да венецым Пуышым моктена, тыйын гоч чылаштым 

Паремдышым чапландарена. 

Кондак, глас 2 

Юмылан йєрышє святой ачана, Христосын йєратымашыж дене чонетым 

темен, уш-акылетым Святой Шўлышын ўжарашкыже виктаренат, чыла ужын 

моштымет дене поро пашам ыштыме корныш шогалынат, чылаштлан Юмын 

волгыдыжым йодмет дене Юмын жертвенникше лийынат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Спиридон ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

13/26 Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284-

305). 

 

Тропарь, глас 4 

Кугун пагалыме орланыше-влакын волгыдыштым, лишыл е‰ деч орлыкым 

чытыше вич е‰ым, мландымбалысе чап деч кора‰ше-влакым, мастарын ойлен 

моштышо кугу ушан Евстратийым, кече деч чеверым, пырля орланышыж-влак 

дене иктеш моктена. Христос Кугыжа верч нуно тулышко, орланымашке каеныт 

да Тудын Престолжо деч чап венецым налыныт. Христос Юмо, нунын 

сєрвалымышт дене мемнан чоннам утаре.  

 

Кондак, глас 3 

Христосын поро пиалан орланышыже Евстратий, закондымо-влак ончылно 

Юмын мутым ойлен, кырымашым лўддымє шўм дене чытенат. Юмын пуымо 

пале дене волгалтын, алгаштарымашын кугу тулжым йєртенат, сандене тыйым 

чот моктена.  

Ин кондак, глас 2 

Орланыше Евстратий ачана, тый Юмым палыдыме пычкемыште улшо-

влаклан волгалтарыше лийынат, умдо олмеш ўшанымаш дене вўдылалтын, 

тушманын кугешнымыж деч лўдын отыл, мастарын ойлен моштышо-влакын 

мутышт деч тыйын мутет порырак лийын. 

 

Величание 
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Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже Евстратий, 

Авксентий, Евгений, Мардарий ден Орест, да Христос верч орланымыдам 

пагален шарнена.  

14/27 Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника (249-251). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. 

Нунын молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Чын ўшанымаш верч шогышо Фирс ден Левкий, орландарыше осал е‰ 

ўмбаке шўвалын, вўрым янлык гай йоктарымыжым калыклан почын ончыктенда, 

Христосын полышыж дене пе‰гыдемын, тушманын ажгынымыжым се‰енда, 

орланыше-влак дене пырля мемнан верч кумалза.  

63 (59) Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше Фирс, Левкий ден 

Каллиник да тендан пелен орланыше-влак, да Христос верч орланымыдам 

пагален шарнена. 

15/28 Священномученика Елевферия (II). 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Елевферий, койыш-шоктышет дене 

апостол да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш 

кўкшытыш шуынат, сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр 

марте орланенат. Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Преподобный Елевферий, священник-влакын ўя‰дышышт, орлыкым 

чытышаш-влаклан ончылгоч палдарыше святой, тыйым чылан моктена, йєратен 

шарнена да йодына: мемнан верч чарныде кумал да тўрлє ойго деч утаре. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Елевферий, тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

Тропарь святителю Стефану, глас 4 

Священномученик Стефан, святитель семын тый капдыме куат-влак дене 

пырля иленат. Ыресым саркурал гай пе‰гыдын кучен, тый Юмо‰ам шотлыдымо, 

Святой Шўлышым вурсышо да Христос Юмынан Эн Яндар Образшылан 

кумалдыме-влак ваштареш шогенат, ондалыше-влакын шояштым руал кудалтен, 

орланымаш венецым налынат, Сурож олатым чыла тушман деч утаренат. Святой 

ачана, таче тыйым сєрвалена: мемнам тўрлє алгаштарымаш, ойго да 

курымашлык орлык деч утаре.  

Кондак, глас 3 

Священный Стефан, Кўшылсын куатше дене пе‰гыдемын, юмо‰а ваштареш 

кугыжан кучедалмыжым се‰енат. Сурож олатлан да мыланна чап ден 

поянлыкым, шке святой мощетым, коденат. Суксо-влакын чинышт кўшыч тудлан 

пєлекым кондат да тыйым муро дене моктат.  

Величание 



53 
 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Стефан ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

16/29 Пророка Аггея (500 г. до Р.Х.). 

№33 Тропарь, глас 2 

Господь, Тыйын Аггей пророкетым шарныме кечым пайремлена, да тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

№34 Кондак, глас 4 

Юмын Шўлыш дене волгалтше тыйын яндар шўмет ончык ужын раш 

каласымашын верже лийын: вет тый торасе ончыкылыкым кызытсе семын ужат. 

Сандене ме тыйым, поро пиалан чапле пророк Аггей, пагалена.  

№35 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Аггей, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

17/30 Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 г. до 

Р.Х.). 

Тропарь, глас 2 

™шанымаш верч кум святой эрге кугу подвигым ончыктен: тул коклаште 

нуно лыпландарыше вўдыштє улмо семын куаненыт, а Даниил пророк лев-

шамычым шорык кўтымє гай кўтен. Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, 

мемнан чоннам утаре.  

 

Кондак пророку Даниилу, глас 3 

Поро пиалан пророк, моктымо Даниил, Святой Шўлыш дене сотемдаралтше 

яндар шўмет Юмын увержым волгыдын кондышо лийын, ончыкыжо мо 

лийшашым тачысе семын ужат, келге вынемыш кудалтымекышт, лев-влакым 

ў‰ышемденат, да тыйым пагален шарнена.  

Кондак трем отрокам, глас 6 

Поро пиалан кум эрге, кид дене возымо тўсым пагален одал, но Каласен 

мошташ лийдыме Куат дене аралалтын, тулышто чытыме подвигым ончыктен, 

чыташ лийдыме тул ло‰гаште Юмым сєрваленда: о Чаманыде пуышо, писешт, 

Чаманыше, мыланна полшаш вашке, вет кумылет лиеш гын, кертат. 

 

 

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Даниил, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, кум святой эрге, Ананий, Азарий ден 

Мисаил, тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам 

сєрваледа.  

 

18/31 Мучеников Севастиана и дружины его (ок.287). 
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№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. 

Нунын молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

№62 Кондак, глас 8 

Юмын орланышыже-влак, волгыдын волгалтарыше лийын, єрыктарыше 

пашада дене чыла чонаным волгалтареда, черым паремден да пич 

пычкемышым поктен колтен, мемнан верч Христос Юмым чарныде 

сєрвалыза.  

№63 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше Севастиан ден 

тудын дружиныже, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

19/1 Мученика Вонифатия (290). 

Тропарь, глас 4 

Поро пиалан чыла моктымо Вонифатий, орланыше-влак деке колтымо годым 

шкежат Христос верч чот индыралтынат да, чын орланыше лийын, тыйым ўшанен 

колтышо деке шке мощет дене пєртылынат. Мемнан сулыкнам кудалтыже манын, 

Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 4 

Венецым нумалше святой, кугу ушан Вонифатий! Тыланет верч ™дыр деч 

Шочшо Христослан тый шкендым яндар жертве семын кумылын конденат.  

№59 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Вонифатий, да Христос 

верч орланыметым пагален шарнена. 
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20/2 Предпразднство Рождества Христова. 

Тропарь, глас 4 

Вифлеем, ямдылалт, Едем, чылалан почылт, Евфраф, моторлане, вет 

курыкпомышто Яндар ™дыр деч илыш пуше‰ге пеледалтын: Тудын кєргыжє – 

шонымо рай, а тушто – Юмын садше, тушеч кочшо-влак илыше кодына да Адам гае 

она коло. Сулыкыш камвочшо ончычсо айдемым нєлталаш манын Христос шочеш.  

Кондак, глас 3 

Курым дечат ожно улшо Шомакым умылаш лийдымын шочыкташ Яндар ™дыр 

таче курыкпомышыш толеш: курым дечат ожно улшо Юмын Изи Йоча семын 

шочшашыже нерген колын, тўня, йывырте да Суксо ден кўтўчє-влак дене пырля 

Тудым мокто.  

 

Тропарь праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 1 

 

Чын илыше Иоанн ачана, Православный вера верч тыршен, Россий мланде 

верч ойгырен, священник ден ўшаныше-влаклан корно лийынат, сулыкым касарен, 

Христос дене ушнен илаш туныктенат, Юмын Таинствыжым шўм пырткен шуктен, 

е‰-шамыч верч лўдде йодынат. Тый єрыктарыше пашам ыштыше да паремдыше, 

Кронштадт олан моктымашыже да Черкын сєраллыкше улат. Тўнялан тынысым 

пуыжо да мемнан чоннам утарыже манын, поро Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 3 

Кронштадтын кўтўчыжє таче Юмын престолжо ончылно шога да кўтўчє-

влакым Вуйлатыше Христосым ўшанле е‰-влак верч сєрвала, вет Тудо мыланна 

сєрен: Шке Черкемым нєлтем да тамыкын омсашт тудым се‰ен огыт керт. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, чын илыше Иоанн ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

21/3 Мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и  

130-ти жен, в Никомидии пострадавших (304). 

№76 (88) Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Иулиания пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, 

Тыйым кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, 

Тый денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый 

денет пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар 

надыр семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

Кондак, глас 3 

Иулиания ўдыр, нарашталыкын порылыкшо дене яндарештын, орланымаш 

венец дене палемдалтынат, мощет деке йодын толшо йорло ден черле-влакым 

паремдет да утарет, Христос тыйын гоч Юмын порылыкшым да курымашлык 

илышым шара. 

№78 Величание 
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Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Иулиания, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

22/4 Великомученицы Анастасии Узорешительницы (ок.304). 

Тропарь, глас 4 

Христосын орланышыже, тыйым се‰ымашым пуышо Ылыж кынелмаш манын 

лўмденыт. Христос Качетым йєратен, Тудын верч орлыкым чытен, тушманым 

се‰енат. Мемнан чоннам утараш Тудым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Алгаштарымаште да ойгышто улшо-влак, Анастасия, тыйын храмышкет толыт, 

Юмын тый денет илыше порылыкшын чын пєлекшым налыт, тый вет тўнялан 

пареммашым эреак пуэт. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Анастасия, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

 

23/5 Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, 

Евникиана, Зотика, Помпия,  

Агафопуса, Василида и Евареста (III). 

Тропарь, глас 3 

Чот єрыктарыше Критым моктена, тудо Христосын шерже-влакым, лу чевер 

пеледышым куштен. Поро чонан да поро пиалан орланыше-влак, те шояк юмылан 

кумалше калыкым вожылмашке луктын, чап венецым налында.  

Кондак, глас 4 

Орланыше-влакын ўжараже волгалтын да курыкпомышто ™дыр деч яндарын 

Шочшашын чот орланышашыжым ончылгоч ончыктен. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше Феодул, Саторнин, Евпор, 

Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид ден Еварест, да Христос 

верч орланымыдам пагален шарнена.  

24/6 Навечерие Рождества Христова  

(Рождественнский сочельник). 

Тропарь, глас 4 

Давид тукым гыч улшо шо‰го Иосиф дене пырля Вифлеем олаш шотлен 

возымашке мийымышт годым Мария шке кєргыштыжє яндарын Шочшашым 

нумалын. Йоча ыштышаш жап годым нунылан илаш пураш вер лийын огыл, 

Царицылан курыкпомыш мотор полат гай чучын. Сулыклан кєра йомдарыме айдеме 

тўсым ылыжтен кынелташ манын, Христос шочеш.  

Кондак, глас 3 

Курым дечат ожно улшо Шомакым умылаш лийдымын шочыкташ Яндар ™дыр 

таче курыкпомышыш толеш: курым дечат ожно улшо Юмын Изи Йоча семын 

шочшашыже нерген колын, тўня, йывырте да Суксо ден кўтўчє-влак дене пырля 

Тудым мокто.  

25/7 Рождество Господа Бога и  

Спаса нашего Иисуса Христа. 
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Тропарь, глас 4 

Мемнан Христос Юмына, Тыйын шочмет дене калыклан чын палымаш 

волгалтын: шўдырым палыше-шамыч кече лекмаш могыр гыч кўшычын пален, 

шўдыр дене Тыланет, чынын Кечылан, тунам кумалаш тунемыныт. Тау Тыланет, 

Юмо. 

Кондак, глас 3 

Таче ™дыр курым дечат ожно улшым шочыкта. Лишкыжат мияш лийдымылан 

мланде курыкпомышто верым пуа; суксо-влак кўтўчє-шамыч дене пырля Юмым 

моктат, кугу ушан айдеме-шамыч шўдыр почеш мият: курымак улшо Юмо, изи Аза 

лийын, мемнан верчна шочын. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Илышым пуышо Христос, Юмын ойырен 

налме Эн Яндар ™дыр Мария деч мемнан верч кап дене шочметлан моктена. 

26/8 Попразднство Рождества Христова.  

Собор Пресвятой Богородицы. 

Тропарь Собору Пресвятой Богородицы, глас 4 

Юмым Шочыктышо Эн Яндар Ава, Тыйын моктымо Погынет тўрлє порылык 

дене сєрастаралтын да Тылат, Госпожа, шуко е‰ надырым конда, мемнан сулыкеш 

кылдалтмынам Шке чаманымашет дене руден кудалте да чоннам утаре.  

Кондак, глас 6 

Поро пиалан Мария, эр ўжара деч ончыч ава деч посна Ача деч Шочшо таче 

мландымбалне Ача деч посна Тый дечет шочеш, тидымак мудреч-влаклан шўдыр 

порын увертара, суксо ден кўтўчє-влак Тыйын єрыктарышын шочыктыметым 

моктен мурат.  

 

27/9 Апостола первомученика и архидиакона Стефана (34). 

Тропарь, глас 4 

Христосын икымше орланышыже, апостол да архидиакон Стефан, порым 

ыштымет дене тый орландарыше-влакын шояштым чараш луктынат. Закондымын 

илыше-влак тыйын ўмбакет кўым кышкеныт, а тый, кўшылсє куат деч венецым 

налын, Юмо деч йодынат: Господь, нунын тиде языкыштым ит шотло.  

 

Кондак, глас 3 

Владыка те‰гече мемнан деке кап дене толын, а таче кулжын чонжо лектеш; 

Кугыжаланыше те‰гече кап дене шочын, кулжо таче кў дене кыралтеш. Юмын 

е‰же Стефан, икымше орланыше, тыге кола.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, икымше орланыше архидиакон Стефан, да 

Христос верч орланыметым пагален шарнена.  

 

28/10 Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же 

вне церкви пострадавших (302). 

Тропарь, глас 2 

Господьын орланышыже-влак, тендан вўрда дене нєрышє мланде поро пиалан, 

тендан капдан кийыме вер-влак святой улыт. Подвигда дене тушманым се‰ен, поро 
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Христослан ўшанымыдам лўддымын почын ойленда. Мемнан чоннам утараш Тудым 

сєрвалыза.  

 

Кондак, глас тойже 

Тулышто йўлышє коло тўжем святой орланыше, ўшанымаште чонда дене 

пе‰гыде лийын, те ™дыр деч Шочшым сєрваленда: Курым дечат ончыч улшо Юмо, 

Тыйын верч йўлен колымынам Персий гыч толшо кугыжа-влакын шєртньым, миром 

да ладаным кондымышт семын нал. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Никомидийысе орланыше-влак, да Христос 

верч орланымыдам пагален шарнена.  

 

29/11 Мучеников 14000 младенцев,  

от Ирода в Вифлееме избиенных (I). 

Тропарь, глас 1 

Айдемым йєратыше Господь, святой орланыше-влакын Тыйын верч 

йєсланымышт дене сєрвалена да, мемнан чыла чернам паремде манын, йодына. 

Кондак, глас 4 

Шўдыр мудреч-влакым Шочшо Аза деке колтен, а шепкаште Аза семын 

кийышым пушташ шонен, Ирод осал сарзе-влакым колтен.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, латныл тўжем святой йоча, Иудейысе 

Вифлиеемыште Ирод деч пуштмо-влак, да Христос верч орланымыдам пагален 

шарнена.  

 

30/12 Святителя Макария,  

митрополита Московского (1563). 

Тропарь, глас 4 

Кугу священник да тўнямбалысе туныктышо-влак дене ик койышан да ик 

шонымашан святитель Макарий. Юмын кугу уш-акылжылан служитлыше да поро 

пиалым ончыктышо лўмым нумалше ачана, ўшаныше-влак таче чылан тыланет 

мурена: тўнялан тынысым пуаш да мемнан чоннам утараш Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 3 

Святитель Макарий, Юмын пуымо уш-акылан туныктымет да книгам возымет 

дене Российысе калыкым волгалтарен, мемнан мландысе святой-влакым 

чапландаренат, сандене тыйым чудым ыштыше манын лўмденыт. Тый престол 

ончылно ончыч служитлыше иерарх-влакым алмаштенат. ™шанымашна да поро 

койыш-шоктышна аралалт кодшо манын, мемнан верч кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Макарий ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

31/13 Отдание празника Рождества Христова. Преподобной Мелании 

Римляныни (439). 

№82 (70) Тропарь, глас 8 
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Юмылан йєрышє Меланий авана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

№83 Кондак, глас 2 

Юмылан йєрышє Меланий авана, Господьым йєратымет верч тый тыныс илыш 

деч кора‰ынат, пўтым кучен, шўлышетым сотемдаренат да янлык-влакым 

лўддымын се‰енат; мемнан ваштареш шогышо-влакымат шке кумалмет дене 

шалатен колто.  

№84 Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Меланий авана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

1/14 Обрезание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Святителя 

Василия Великого, архиепископа  

Кесарии Каппадокийской (379). 

Тропарь Обрезанию Господню, глас 1 

Тў‰алтышдыме Ачат да Шке Юмын Шўлышет дене Пылпомышто тул дене 

волгалтше престолышто шинчыше Иисус, Тый мландымбалне Шке Ават деч, 

пєръе‰ым палыдыме Яндар ™дыр деч, шочаш кєненат, сандене кандашымше кечын 

моло айдеме семынак Тыланет пўчмє йўлам шуктеныт. 

Икте Айдемым йєратыше, Тыйын поро Ка‰ашетлан тау, Тыйын ончылгоч 

шонен ямдылыметлан тау, Тыйын волыметлан тау. 

Кондак праздника, глас 3 

Чылаштын Господьшо пўчмє йўлам эрта да поро улмыж дене е‰-влакын 

сулыкыштым пўчкын ойыра, тўнялан утарымашым тиде кечын пуа. Пылпомышто 

Пўрышын священникше да Христосын Таинствыжын волгыдо служительже 

Василий куана. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Илышым пуышо Христос, да Тыйын эн яндар 

капетлан пўчмє йўлам шуктымым моктена.  

 

Тропарь святителю, глас 1 

Мутетым йєратен налмылан кєра увертарымашет мланде мучко шарлен, тый 

вет ўшанымашын чынжым да тўняште мо улмым шот дене умылтаренат, е‰-влакын 

илыш-йўлаштым саемденат. Преподобный ачана, Кугыжан священникше, чоннам 

утарышаш верч Христос Юмым сєрвале. 

Кондак святителю, глас 4 

Преподобный Василий ачана, тый Черкын тарваташ лийдыме негызше 

лийынат, пылпомышысо чыным почын туныктымет дене кажне айдемым 

палемденат да тўкаш лийдыме поянлык дене теменат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Василий ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 
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2/15 Предпразднство Богоявления. Преставление (1833), второе обретение 

мощей (1991) преподобного  

Серафима, Саровского чудотворца. 

Тропарь Предпразднству, глас 4 

Завулон, ямдылалт, Неффалим, моторлане, Иордан э‰ер, шогал, тынеш пураш 

толшо Владыкым модын нєлтал. Адам, кугезе авана дене пырля йывырте, райыште 

шылмет гае ит шыл, вет тендам чарам ужшо толеш да икымше вургемдам чикта: 

Христос чыла чонаным уэмдаш толеш. 

Кондак, глас 4 

Иордан вўдыштє улмыж годым Господь Иоаннлан ойла: Мыйым тынеш пурташ ит 

лўд, Мый икымше айдемым, Адамым, утараш толынам.  

Тропарь Серафиму Саровскому, глас 4 

Поро пиалан, изиет годсекак Христосым йєратенат. Тудлан, Иктылан, тул гай 

служитлаш шоненат, чарныде кумалмет да пашат дене е‰ уке верыште чот 

тыршенат, пушкыдо шўмет дене Христосын йєратымашыжым погенат. Юмын 

Аважын ойырен йєратымыже лийынат, сандене тыйым чотак йодына: мемнан 

преподобный Серафим ачана, шке кумалмет дене мемнам утаре. 

Кондак, глас 2 

Преподобный Серафим ачана, тўнян чевержым да тысе вашке пытышашым 

коден, Саровысо обительыш илаш пуренат. Тушто суксо семын илен, шуко е‰лан 

утаралташ корно лийынат, сандене Христос тыйым чапландарен, паремдыме да 

чудо-влакым ыштен кертме дене пойдарен. Ме тыйым сєрвалена: Юмылан йєрышє 

Серафим ачана, куане.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Серафим ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

 

3/16 Пророка Малахии (400 г.до Р.Х). 

№33 Тропарь, глас 2 

Господь, Тыйын Малахий пророкетым шарныме кечым пайремлена, да тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 4 

Пророк ачана, ончык ужын каласымаш дене пойдаралтын, Христос толшашым 

да тўнян утаралтшашым ончылгоч увертаренат, сандене тўня Юмын шомак дене 

волгалтын.  

№35 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Малахий, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

4/17 Собор 70-ти апостолов. 

№40 Тропарь, глас 3 

Святой апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак, глас 2 
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Христосын шымле Божественный тунемшыжым ме, ўшаныше-влак, муро дене 

Юмылан йєрышын моктена да Ойырлыдымо Святой Троицым мокташ нунын деч 

тунемына, вет нуно Юмылан ўшанымашын волгыдыштыжо улыт. 

№42 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой апостол-влак, шке туныктымыда дене 

уло тўням волгалтарен, тўнян чыла ужашыжым Христос деке конденда. 

 

5/18 Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 

Тропарь, глас 4 

Кавашке Илиян нєлталтмыж годым Елиссейын вургемже дене Иордан э‰ер 

мє‰геш савырнен да кок могырыш шелалтын, вўдыштє тудлан кукшо корно 

почылтын, тидыже Тынеш пурымо гоч илышнан сайын эртымыжым ончыкта: вет 

Христос Иорданышке вўдым святитлаш толын.  

Кондак, глас тойже 

Иордан вўдыш таче Господь толын да Иоаннлан ойла: Мыйым тынеш пурташ 

ит лўд, вет Мый Адамым, икымше айдемым, утараш толынам. 

 

6/19 Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа. 

Тропарь, глас 1 

Христос Юмо, Иордан вўдеш Тыйын тынеш пурымет годым Юмын Кумытло 

улмыжлан кумалаш раш палыме лийын: Ача Юмын йўкшє Тыйым «пеш йєратыме 

Эргым» манын каласен, Святой Шўлыш кєгєрчен гай кончен да Ача Юмын 

шомакшым ўшандарен. Калыкым туныкташ толшо Христос Юмо, тау Тыланет. 

Кондак, глас 4  

Юмо, таче Тый тўнялан почылтынат: мыланна, Тыйым пален мурышо-шамычлан, 

Тыйын волгыдет волгалтын. Тый толынат, да лишкет мияш лийдыме Волгыдо 

кончен. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Илышым пуышо Христос, мемнан верч 

Иордан вўдеш Иоанн деч кап дене тынеш пурыметлан моктена.  

 

7/20 Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. 

 

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 6 

Тыйын кап дене толмет деч лўдын, Иордан вўд мє‰геш савырнен, пророк 

пашам шуктышо Иоанн аптыранен, Тыйын кап дене тынеш пурыметым ужын, 
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суксо-влак чот єрыныт, а пычкемышыште улшо-влак волгалтыныт, Тыйын 

толметым да Юмын шомак дене волгалтарыметым моктен муреныт.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Утарыше Христос деч ончыч толшо Иоанн, 

да тыйын чот пагалыме погынетым чылан моктена. 

 

8/21 Преподобных Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исповедника (IX). 

№46 (54) Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

Кондак преподобному Георгию Хозевиту, глас 4 

Георгий ачана, тый волгыдо кече семын толынат да ўшан дене тыйым ўжшє-

влакым Юмын ўжара дене волгалтаренат: Иордан вўдеш толшо да мландымбалысе-

влакым Юмын шомак дене волгалтарыше Христос Юмым мемнан верч сєрвале.  

 

Кондак преподобному Емилиану исповеднику, глас 3 

Емилиан ачана, кончышо Святой Троице верч лўдде кучедалметым черке 

мурен чапландара, вет Тудын верч орланенат, сандене тыйым пагален шарнена. 

Чын Юмым палыдыме-влакын керылт пурымышт деч шке кулет-влакым арале.  

№48 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой Георгий ден Емилиан ача-влак, 

тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа. 

 

9/22 Мученика Полиевкта (259). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Полиевкт индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже 

Утарыше Христос, вуйжым Иорданыш пўгыртымє дене, кишке-влакын 

вуйыштым шалатен. Полиевктын руалме вуйжо моктаныше-влакым вожылмашыш 

пуртен. 

№59 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Полиевкт, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

10/23 Святителя Григория, епископа Нисского (после 394). 

№46 (54) Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

Кондак, глас 1 

Кугу ушан святитель Григорий, шўм-чон шинчат дене тўткє лийын, тўняшке 

чолга кўтўчє семын толынат, пире гай осал е‰-влакым тый порын тыршымет да уш-
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акылетын кўртньє пондыж дене поктен колтенат, кўтўэтым тичмашын арален 

коденат. 

Величание  

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Григорий ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

11/24 Преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника (529). 

№51 Ин тропарь, глас 8 

Феодосий ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене волгалтын, 

сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

Кондак, глас тойже 

Юмын кудывечысе кўтўн вуйлатышыже, тый Господьын кудывечыштыже 

шындыме улат да Юмылан йєрышє пашат дене моторын пеледалтынат, шинчавўдет 

дене йўктымє ир мландеш шке шочшет-влакым шукемденат. Тыланет мурена: 

Феодосий ачана, куане.  

№53 (56) Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Феодосий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

12/25 Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших (226-235). 

№76 (88) Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Татиана пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, Тыйым 

кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, Тый 

денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый денет 

пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар надыр 

семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан чоннам 

утаре.  

Кондак, глас тойже 

Орланыше Татиана, шке орланымет дене чот волгалтынат, вўрет дене 

сєрастаралтын, сылне кєгєрчен семын Пылпомышко нєлталтынат, тыйым 

пагалыше-влак верч Юмым эре сєрвале. 

№78 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Татиана, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

13/26 Преподобного Иринарха, затворника Ростовского (1616). 

Тропарь, глас 4 

Шке кумылын орланыше да Юмылан йєрышє-влакым сєрастарыше 

Иринархым, Ростов мландын шўдыржым, шкенжым шке петырыме дене шыгырым, 

шинчырым чытыме дене Господьлан йєрышым да Тудын деч чудым ыштыме 

порылыкым налшым ме муро дене моктена да шортын йодына: преподобный ачана, 

мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  
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Кондак, глас 2 

Чытыше шўм-чонан Иринарх, торжа илышыште шуко орлыкым ужын, тый 

поктылмашым, шкем петырымашым, кўртньє шинчырым лўдде чытенат да чот 

орланымаш ден кугу чытымашым ончыктенат, шўгарет деке ўшан дене толшо-

влакым єрыктарыше чудо-влак дене волгалтарет. Неле шинчырет гоч се‰ымашетын 

чапшым ужына, вет черле-влаклан тудын гоч пареммашым пуэт, сандене тыланет 

мурена: єрыктарыше Иринарх ачана, куане. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Иринарх ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

 

14/27 Отдание праздника Богоявления (Крещения). Преподобных отец, в Синае 

и Раифе избиенных (IV-V). 

 

№46 (54) Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

Кондак, глас 2 

Мландымбалысе арам мутланымаш деч кора‰ын, шып верышке илаш кусненда, 

вўр марте орланымаш да пўтым кучымаш дене венчаялтын, орланыше да 

преподобный-влак дене пырля илаш йєрышє лийында.  

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, Синай ден Раифыште орландарен пуштмо 

преподобный ачана-влак, тендам пагален шарнена, вет те монах-влакым виктарыше 

да суксо-влак дене мутланыше улыда.  

Тропарь равноапостольной Нине, глас 4 

Юмын Шомаклан служитлыше, апостол-влак дене тєр улшо Нина, нунын 

туныктымо пашаштым шуктышо Андрей Первозванный да моло апостол-влак гай 

тыршыше, Иверийым Юмын шомак дене волгалтарыше да Святой Шўлышын 

кўслеже, мемнан чоннам утараш Христос Юмым сєрвале.  

15/28 Преподобных Павла Фивейского (341) и  

Иоанна Кущника (V). 

№46 (54) Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше улат, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

Кондак, преподобному Павлу Фивейскому, глас 3 

Уш-акыл Кечын эре йўлышє волгыдыжым таче погынен моктена, вет тудо чын 

Юмым палыдыме пычкемыште улшо-влаклан волгалтын да чылаштым Юмын 
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кўкшытыш нєлталын. Преподобный Павел ачана, тый Фивейын моторлыкшо, ачана 

да пўтым кучышо-влакын пе‰гыде негызше улат.  

Кондак преподобному Иоанну Кущнику, глас 2 

Кугу уш-акылан Иоанн, шолышташ лийдыме йорлылыкым йєратен, ача-аватын 

поянлыкшым ужмышудымо лийынат, Евангелийым кидышкет кучен, мемнан верч 

чарныде кумалын, Христос Юмо почеш каенат.  

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, преподобный Павел ден Иоанн ачана-влак, 

тендам пагален шарнена, вет те монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улыда.  

16/29 Поклонение честным веригам апостола Петра. 

Тропарь, глас 4 

Римым кодыде, кугун пагалыме шинчырет дене мемнан деке толынат. Апостол-

влакын кугуракышт, тыйын шинчырет деке ўшан дене толына да сєрвалена: 

Юмылан кумалмет дене мыланна кугу чаманымашым пу.  

Кондак, глас 2 

Кугун пагалыме Петрым, апостол-влакын кугуракыштым да икымшым, Юмын 

чын тунемшыжым, моктена да языкнам кудалташ полшышо шинчыржым ўшан дене 

шупшалына.  

17/30 Преподобного Антония Великого (356). 

Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє Антоний ачана, чот тыршыше Илиян койыш-шоктышыжым 

налын, Тынеш пуртышо Иоаннын чын корныж дене каен, ир мландыште иленат, 

кумалмет дене тўням пе‰гыдемденат. Мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым чот сєрвале.  

Кондак, глас 2 

Юмылан йєрышє Антоний ачана, мландымбалысе арам мутланымаш деч 

кора‰ын, илышетым шып мучашленат, чылажымат Тынеш пуртышо Иоанн семын 

ыштенат. Тудын дене пырля тыйым, ачана-шамычын вуйлатышыштым, жаплена. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Антоний ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

 

18/31 Святителей Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов 

Александрийских. 

Тропарь, глас 3 

Православийын пашажым волгалтарен, осалын чапшым пытарен, се‰ыше да 

се‰ымашым кондышо лийында, поро койыш-шоктыш дене чылаштым пойдарен, 

Черкым моторын сєрастарен, кугу чаманымашым пуышо Христос Юмым муында. 

Кондак, глас 4 

Поро койыш-шоктышын священный вуйлатышышт да Христос Черкын поро 

аралышыже-шамыч, «Чаманыде Пуышо Юмо, Тыйым ўшан дене пагалыше-влакым 

утаре» манын мурышо-влакым перегыза. 

Величание 
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Тендам моктена, тендам моктена, кугу святитель Афанасий ден Кирилл ачана-

влак, тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

19/1 Преподобного Макария Великого, Египетского  

(390-391). 

№50 Тропарь, глас 1 

Кєргыштет Юмым нумалше Макарий ачана, тый ир мландыште илыше, капет 

дене Суксо да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, 

пылпомышысо куатым налынат. Черле-влакым да тый декет ўшанен толшо-влакын 

чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, тыйым венец дене 

Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым Кондышылан чап лийже.  

Кондак, глас 4 

Юмылан йєрышє Макарий, ача-влакын ачашт, Господь тыйым Шке 

пєртыштыжє чытымашын чынже да тўня тўр марте волгалтарыше чын ш¢дыр 

семын ончыктен. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Макарий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

20/2 Преподобного Евфимия Великого (473). 

Тропарь, глас 4 

Такыр ир мланде, йывырте, черланыдыме, шке порылыкетым ончыкто, вет 

духовный илышым кычалше ача тыланет шочшо-влакым шукемден, нуным сай 
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койыш-шоктышаным куштен, чытымыж дене порылык кўкшытыш шуын. Тудын 

сєрвалымыж дене, Христос Юмо, мемнан илышнам тынысландаре.  

Кондак, глас 8 

Юмылан йєрышє ачана, чапланен шочметлан чыла чонан куанен, тыйым порын 

шарныше-влак чудо-шамычетын порылыкыштым налыт. Мемнан чонланат тудым 

чаманыде пу, сулыкнан лавыражым эрыкте, да ме мурена: Аллилуия. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Евфимий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

21/3 Преподобного Максима исповедника (662). 

91 № Тропарь, глас 8 

Чын ™шанымашке виктарыше, поро койыш-шоктышлан да яндарлыклан 

туныктышо, сандалыкын волгыдыжо, архиерей-влакын Юмын пуымо сылнылыкше, 

кугу уш-акылан Максим, шўм-чонын семўзгарже, тый туныктымашет дене чыла 

волгалтаренат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 6 

Поро пиалан Максим, тыйын чонышкет Кумытло Волгыдо шы‰ен да Юмын 

чынжым уло тўнялан ончыкташ ойырен налме ате улметым палдарен. 

Тў‰алтышдыме да Эре улшо Святой Троице нерген умылен мошташ лийдыме 

шонымашым тый чыла раш умылтаренат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Максим ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

22/4 Апостола Тимофея (ок.96). 

Тропарь, глас 4 

Апостол Тимофей, поро койыш-шоктышлан тунемын да шкендым шот дене 

кучен, священникын вургемжым яндар чон дене чиенат, ойырен налме ате гыч 

каласен мошташ лийдымым кошталынат, ўшанымашым пе‰гыдын шуктен, моло 

апостол-влак дене тєр каенат. Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым 

сєрвале. 

 

Кондак, глас 1 

Юмын тунемшыжым, апостол Павел дене пырля коштшо Тимофейым да 

Персиде гыч шўдыр семын волгалтше ушан Анастасийым, мемнан шўм-чон 

осалнам да капкыл чернам кора‰дышым, пырля моктена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Тимофей, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

23/5 Священномученика Климента,  
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епископа Анкирского (312). 

Тропарь, глас 4 

Cвященный ачана, Юмылан йєрышє вондо, орланымашын укшыжо, священный 

пеледыш ден Юмын пуымо саска, тый ўшаныше-влаклан эре пеледалтше 

пуалтынат. Орланыше-влак дене пырля орланен, священник-влак дене пырля 

престол ончылно шогет. Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас тойже 

Кугун орланыше, чылан моктымо Климент, тый Христос пуше‰гын ик укшыжо 

лийынат да орлыкым чытыше-влак дене пырля муренат: Христос Юмо, Тый 

йєсланыше-влакын волгыдо куанышт улат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Климент, да тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

24/6 Блаженной Ксении Петербургской (XIX). 

Тропарь, глас 7 

Поро пиалан Ксения авана, Христос йорлылыкым йєратыметлан кызыт 

курымашлык кочкыш дене чонет кандарет, шкендым ораде гай ончыктен, тўнян 

ушдымылыкшым почынат, чыла йєсылыкым ў‰ышын чытен, Юмын вийже дене 

пе‰гыдемынат, сандене чудым ыштен кертме моштымашым налынат. Языкнам 

касарымына дене Христос Юмо мемнам чыла осал деч утарыже манын, Тудым 

сєрвале.  

Кондак, глас 3 

Поро пиалан Ксения авана, святой Петрын олаже таче волгыдын куана, 

кумалметлан ўшанен, ойганыше шуко е‰ поро лыпланымашым налеш, вет тый тиде 

олан моктымашыже да пе‰гыдылыкше улат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой поро пиалан Ксения авана, да тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

25/7 Святитель Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (389). 

Тропарь, глас 1 

Юмо нерген туныктымо кўтўчє шиялтышет мастарын ойлен моштышо-влакын 

тєтретпучыштым се‰ен, вет тудо шўм-чон келгытыш шуын да тыйын 

увертарыметлан порылыкым ешарен. Григорий ачана, мемнан чоннам утарыже 

манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 3 

Чот чапле ачана, мастарын ойлен моштышо-влакын вапшыштым тый Юмын 

пуымо шомакет дене се‰енат, Православийын Пылпомышто куымо вургемже дене 

Черкым сєрастаренат, тудым нумалын, мемнан дене, шке шочшыжо-влак дене 

мура: Юмо нерген туныктымашын тў‰алтышыже, куане. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Григорий ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 
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Тропарь новомученикам Российским, глас 4 

Руш Черке таче куанен йўклана, аваже шке шочшыжо-влакым моктымо семын, 

новомученик ден исповедник-влакым мокта, Юмо ваштареш кредалме жапыште 

Христослан ўшаныме верч шке илышыжым пуышо да чын верч шке вўржым 

йоктарыше святитель ден иерей, царственный страстотерпец, порын ўшаныше 

князь ден княгиня, Юмылан йєрышє пєръе‰ ден ўдырамаш да чыла православный 

христиан-влакым чапландара. Кужун чытыше Господь, нунын кумалмышт дене 

мемнан элым курым мучко Православийыште кучо. 

Кондак, глас 3 

Российын новомученикше-влак таче Юмын Пача ончылно ош вургем дене 

шогат да суксо-влак дене пырля Юмылан се‰ымаш мурым мурат: мемнан Юмылан 

курым-курымеш суапландарымаш, чап, кугу уш-акыл, моктымаш, пагалымаш, куат 

да пе‰гыдылык лийже. Аминь.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Российысе святой новомученик ден 

исповедник-влак, тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым те Христос 

верч чытенда. 

 

26/8 Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и 

Иоанна (V-VI). 

 

27 № Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше улат. Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

Кондак, глас тойже 

Илышын те‰ыз толкынжо деч кора‰ын, чын илыше Ксенофонт шке пагалыме 

пелашыже да шочшыжо-влак дене пырля Пылпомышто Христосым моктен 

йывырта. 

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, Юмылан йєрышє Ксенофонт, Мария да 

шочшыжо-влак, тендам пагален шарнена, вет те монах-влакым виктарыше да суксо-

влак дене мутланыше улыда. 

 

27/9 Перенесение мощей Иоанна Златоуста (438). 

Тропарь, глас 8 

Тыйын умшатын тул гай волгалтше порылыкшо сандалыкым волгалтарен; тый 

тўнялан оксам йєратымашым огыл, а вес поянлыкым погенат, ў‰ышылыкын уш-

акыл кўкшытшым ончыктенат. Иоанн Златоуст ачана, шкендын шомакет дене 

туныктен, мемнан чоннам утарышаш верч Христос Юмым, Юмын Шомакым, 

сєрвале. 

 

Кондак, глас 1 
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Иоанн Златоуст ачана, тыйын пагалыме мощетын пєртылмыжлан святой Черке 

єрыктарышын куана, тудым чот шергакан шєртньє гай поген пыштен да моктен 

мурышо-влаклан тыйын кумалмет дене пареммашын порылыкшым чаманыде пуа. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Иоанн ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

28/10 Преподобного Ефрема Сирина (373-379). 

51 № Тропарь, глас 8 

Ефрем ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене волгалтын, 

сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале.  

 

Кондак, глас 2 

Преподобный Ефрем ачана, лўдыкшє Суд лийшаш шагатшым эре шарнен, чот 

шортынат, тымыкым йєратен, туныктымо пашам чот тыршен ыштенат. Тынысым 

йєратыше ача, тый його-влакымат сулык верч єкынаш таратет. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Ефрем ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат. 

 

29/11 Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца (107). 

64 № Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Игнатий, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас тойже 

Юмым нумалше Божественный Игнатий, эрвел гыч таче волгалтын, 

туныктымашет дене чыла чонаным Юмын шомак дене волгалтаренат да орланымаш 

дене сылнештынат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Игнатий, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

30/12 Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого (379), 

Григория Богослова (389) и Иоанна Златоуста (407). 

Тропарь, глас 4 

Койыш-шоктышда дене апостол-влак гай да тўнян туныктышыжо-влак, чыла 

Кучен Ашнышым сєрвалыза: тўнялан тынысым да мемнан чонлан кугу 

чаманымашым пуыжо. 

Кондак, глас 2 

Юмо нерген умылтарыше священный туныктышет-влакым, Господь, Тый 

Шкендын порылыкетын куанышкыже да шыпышкыже налынат. Вет Шке святоет-
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влакым чапландарыше Тый Икте улат, нунын пашаштым да колымыштым чыла 

саска дечат кугулан шотленат. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, кугу святитель Василий, Григорий ден 

Иоанн, да тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам 

сєрваледа.  

 

31/13 Безсребреников мучеников  

Кира и Иоанна и иже с ними (311). 

 

Тропарь, глас 5 

Икте Поро да Айдемым йєратыше Христос Юмо, орланышет-влакын чудым 

ыштымыштым Тый мыланна чоткыдо пырдыж семын пєлекленат. Чын Юмым 

палыдыме-влакын осал ка‰ашыштым Тый нунын кумалмышт дене шалате, святой 

Черкетым пе‰гыдемде. 

Кондак, глас 3 

Юмын пуымо ушан святой Кир ден моктымо Иоанн, те Юмын порылыкшо деч 

чудым ыштен кертме куатым налында, єрыктарыше пашам чарныде ыштен, чыла 

сулыкнам шке кидда дене шинчалан койдымын керде семын руэда, те вет Юмын 

эмлызыже улыда. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, чудым ыштыше моктымо Кир ден Иоанн, 

тендан чот жаплыме орланымыдам пагалена, тудым те Христос верч чытенда. 

 

1/14 Предпразднство Сретения Господа Бога и  

Спаса нашего Иисуса Христа. 

 

Тропарь, глас 1 

Пылпомышысо суксо-влакын кавасе погынжо мландымбак волен да чыла чонан 

деч ончыч Шочшо Юмым, Аза семын Толшым, черкышке Яндар Аван 

на‰гайымыжым онча: пайрем лишемшаш мурым мемнан дене пырля нунат куанен 

мурат.  

Кондак, глас 6 

Ачаж дене Юмо-Шомак ужаш лийдыме лийын, а ынде Яндар ™дыр дечын 

умылаш лийдымын кап дене шочын да святительын шо‰го кидышкыже пуалтеш. 

Тудлан, мемнан Чын Юмыланна, кумалына.  

  

2/15 Сретение Господа нашего Иисуса Христа. 

 

Тропарь, глас 1 

Юмым Шочыктышо Поро Пўрымашан ™дыр, йывырте, Чынын Кечыже 

Христос Юмына Тыйын кєргет гыч волгалтын, пычкемыште улшо-шамычым 

волгалтарен. Поро шо‰го кугыза, тыят куане, мемнан чоннам утарышым, ылыж 

кынелшашым пуышым, єндалын кидышкет налынат. 

 

Кондак, глас 1 
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Христос Юмо, Шкендын шочмет дене Яндар ™дырын кєргыжым святитленат 

да Симеонын кидшым кўлеш семын ончылгоч суапландаренат. Икте Айдемым 

Йєратыше, кызытат Тый мемнам утаренат, тыгак илышысе вашпижмашым 

тынысландаре.  

 

Тропарь, глас 1 

Юмын шочмо поро пўрымашан ™дыр, йывырте, Кече гай чын Христос Юмына 

Тыйын кєргет гыч волгалтын, пычкемыште улшо-шамычым волгалтарен. Поро 

шо‰гые‰, тыят куане, мемнан чоннам утарышым, ылыж кынелшашым пуышым, 

шкендын кидышкет єндалын налынат. 

Кондак, глас 1 

Христос Юмо, Шкендын шочмет дене Яндар ™дырын кєргыжым святитленат 

да, шижтарен, Симеонын кидшым кўлеш семын суапландаренат. Икте Айдемым 

йєратыше, кызытат Тый мемнам утаренат, тыгак е‰-шамыч кокласе 

умылыдымашым пытаре  

 

Тропарь, глас 1 

Юмын шочмо поро пўрымашан ™дыр, йывырте, Кече гай чын Христос Юмына 

Тыйын кєргет гыч волгалтын, пычкемыште улшо-шамычым волгалтарен. Поро 

шо‰гые‰, тыят куане, мемнан чоннам утарышым, ылыж кынелшашым пуышым, 

шкендын кидышкет єндалын налынат. 

Кондак, глас 1 

Христос Юмо, Шкендын шочмет дене Яндар ™дырын кєргыжым святитленат 

да, шижтарен, Симеонын кидшым кўлеш семын суапландаренат. Икте Айдемым 

йєратыше, кызытат Тый мемнам утаренат, тыгак е‰-шамыч кокласе 

умылыдымашым пытаре да йєратен налме калыкетым пе‰гыдемде. 

 

3/16 Попразднство Сретения Господня. 

 

Тропарь праведному Симеону Богоприимцу, глас 4 

Шо‰го Симеон таче кидышкыже Азам, курым дечат ожно улшо Юмым, налын 

да куана, капын кепшылже деч чонжым утараш йодын сєрвала: т¢нялан ямдылыме 

утарымашетым мыйын шинчам ужо.  

Кондак, глас тойже 

Шо‰гые‰ таче кидышкыже Христосым, П¢рышым да Господьым, кучен да, 

тиде пытышаш илышын кепшылже деч чонжым утараш манын, Тудым сєрвала. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмым кидышкет налше чын илыше святой 

Симеон, да тыйым пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалет. 

 

4/17 Преподобного Исидора Пелусиотского (ок. 436-440). 

49 №, Тропарь, глас 8 

Преподобный Исидор ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 
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капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 4 

Чот моктымо ачана, Черкылан тый вес эр шўдыр лийынат, мутетын 

волгенчыже дене волгалтын, тудо тылат мура: Юмын пуымо ушан поро пиалан 

Исидор, куане. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Исидор ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

 

5/18 Мученицы Агафии (251). 

76 №, Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Агафия пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, Тыйым 

кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, Тый 

денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый денет 

пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар надыр 

семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан чоннам 

утаре.  

Кондак, глас тойже 

Орланыше Агафиян яндар в¢решыже нєртымє чапле вургем дене Черке таче 

тек сылнештеш да мура: Катан олан моктымашыже, куане. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын чот орланышыже Агафия, тыйын 

чот жаплыме орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

6/19 Преподобного Вукола, епископа Смирнского (ок.100). 

43 №, Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. 

Преподобный Вукол ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым 

сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Святой Троицылан чот йєрышє кугу святитель Вукол, Юмын кўдырчыжє, 

шўлышын пучшо, ўшанымашым шарыше да шоя туныктымашым пытарыше, тый 

суксо-влак дене пырля Юмо ончылно шогымет годым мемнан верч чарныде кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Вукол ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

7/20 Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского (IV) 

46, 54 №, Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мемнам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре. 

Кондак, глас 3 
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Юмын пуымо ушан священный Парфений ачана, шке кєргыштет Юмым 

нумалше чудотворец, ¢шаныше-влакын сулыкыштым эрыктен, осал ш¢лыш-влакым 

поктен колтенат. Юмын порылыкшылан єрыктарышын служитлыметлан тыйым 

моктен мурена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Парфений ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

8/21 Великомученика Феодора Стратилата (319). 

Тропарь, глас 4 

Чот орланыше Феодор, сарзе-влакым чын вуйлатен, Пылпомышысо Кугыжалан 

йєрышє воеводо лийынат. Тый ¢шанымашын саркуралжым моштен кучылтшо, ия 

тўшкам с¢мырал кертше да се‰ымашым кондышо орланыше улат, сандене тыйым 

¢шан дене моктена.  

Кондак, глас 2 

Орланыше-влак коклаште кугурак Феодор, лўддымє чонетым ўшанымаш дене 

вўдылын, Юмын мутшым кидышкет умдо семын налын, тушманым се‰енат. 

Святой-влак дене пырля мемнан верч Христос Юмым эре сєрвале.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, чот орланыше Феодор, тыйын чот жаплыме 

орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

9/ 22 Мученика Никифора, из Антиохии Сирской (ок.257). 

 

57 №, Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Никифор индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ¢чыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 1 

Никифор ачана, йєратымаш кыл дене ушналтын, тый ужмышудымашын 

осалжым се‰енат, керде дене руал пуштмышт дене тый капым налше Утарыше 

Юмын орланышыже лийынат. Тыйым моктен мурышо-влак верч Тудым сєрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, чот орланыше Никифор, тыйын чот жаплыме 

орланыметым пагалена, тудым тый Христос верч чытенат. 

 

10/23 Священномученика Харалампия, епископа Магнезийского и иже с ним 

(202). 

Тропарь, глас 4 

Кугу уш-акылан, поро пиалан Харалампий, тый Христос Черкын ойырен налме 

ме‰гыже да сандалыкын эре волгалтарыше тулжо лийынат, орланымет дене 

т¢нялан волгалтын, идол-влакын осал пычкемышыжым шалатенат да Христос 

ончылно шогаш йєренат. Мемнамат утарыже манын, Тудым сєрвале.  

Кондак, глас 8 
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Священнствын порылыкшо дене сєрастаралтше кугун пагалыме Харалампий, 

тый, Юмын пуымо орланымаш дене Черкым волгыдын сылнештарен, Христос верч 

индыралтмым л¢ддымын да куанен чытен, уло т¢ням волгалтарыше да се‰аш 

лийдыме чын волгыдо лийынат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Харалампий ачана, да 

тыйым пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

11/24 Священномученика Власия, епископа Севастийского (ок.316). 

64 №, Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Власий, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Кєргыштет Юмым нумалше Власий ачана, Юмын кушкылжо да эре пеледше 

пеледышыже, Христос пуше‰гын чот орланыше ик укшыжо, тыйым пагален 

шарныше-влакым шке йывыртымашет дене теме да мемнан верч чарныде кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Власий ачана, да тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

12/25 Иверской иконы Божией Матери (IX). 

Тропарь, глас 1 

Юмым Шочыктышо, Кучен Ашныше Ӱдыр, Тый декет ўшанен да йєратен 

толшо-влаклан Тыйын святой юмо‰ат деч пареммаш да полыш тичмашын пуалтеш. 

Поро Яндар ™дыр, тыгак мый декем, черле деке, толын, Шке порылыкет дене капем 

паремде да чонем серлаге. 

Кондак, глас 8 

Юмым Шочыктышо Ӱдыр, Тыйын святой юмо‰атым тушман деч арален кодаш 

манын, ик тулык вате тудым те‰ызыш колтен да Тыйын иконет Афоным да 

Иверский монастырьын Капкажым Аралыше, тушман-шамычым лўдыктышє да 

православный Российыште Тыйым пагалыше-влакым чыла ойго да орлык гыч 

утарыше лийын. 

Величание 

Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, да ўшан дене толшо-

влаклан пареммашым пуышо Святой юмо‰атым жаплена.  

13/26 Преподобного Мартиниана (V). 

Тропарь, глас 8 

Поро пиалан ачана, алгаштарымашын тулжым шинчав¢д йогынет дене 

йєртенат, те‰ызын толкынжым да янлык-влакын шыдыштым сорлыклен, Юмылан 

ойленат: мыйым тул да т¢тан деч утарыше Юмо Чыла Кертше да моктымо. 

Кондак, глас 2 

Сай койыш-шоктышым ончыктышо, шке кумылын орланыше пагалыме 

Мартинианым, ир мландыште илышым да кишкым се‰ышым, чот моктен мурена.  

Величание 
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Поро пиалан улметым моктена, преподобный Мартиниан ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

 

14/27 Преподобного Авксентия (ок.470).  

50 №, Ин тропарь, глас 4 

Кєргыштет Юмым нумалше Авксентий ачана, тый ир мландыште илыше, капет 

дене Суксо гай да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, 

молитвам лудын, пылпомышысо суапым налынат. Тый черле-влакым да тый декет 

ўшанен толшо-влакын чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, 

тыйым венец дене Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым 

Кондышылан чап лийже.  

Кондак, глас 2 

Юмын пуымо ушан священный Авксентий ачана, шкендым кучымаш дене 

пе‰гыдемын, капкылын йодмыжым сорлыкленат, ¢шанымаш дене волгалтын, рай 

покшелне улшо сад гай пеледалтынат.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Авксентий ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат. 

 

15/ 28 Апостола от 70-ти Онисима (ок.109). 

37 №, Тропарь, глас 3 

Святой апостол Онисим, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 4 

 

Моктымо Онисим, чот волгыдо Павелын тўням сотемдарыше кечыжын 

ўжараже дене тыят тўнялан волгалтарыше кечыйол лийынат, сандене тыйым 

жаплена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Онисим, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена.  
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16/1 Мучеников Памфилия пресвитера и иже с ним  

(307-309). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. 

Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 4 

Господьын шке кумылын орланышыже-влак, те кап верч лўдын огыл, а 

орлыкым куанен чыташ ямдылалтында, тыге курымашлык чапым налында. 

Подвигдам моктышо-влак верч эре кумалза. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже святой Памфилий 

да пеленже индыралтше-влак, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена.  

17/2 Великомученика Феодора Тирона (ок.306). 

Тропарь, глас 2 

Святой орланыше Феодор ўшанымаш подвигым ончыктен, тулышто тудо 

лыпландарыше вўдыштє улмо гай куанен: вет пўтынек йўлен да Святой Троицылан 

шере кинде семын кондымо лийын. Тудын молитваж дене, Христос Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

Кондак, глас 8 

Кугун орланыше Феодор, Христослан ўшанымашым шўмышкет авыртыш гай 

налын, тый ваштареш шогышо вийым пытаренат да се‰аш лийдыме е‰ семын 

курымешлан Пылпомышысо венец дене венчаялтынат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Феодор, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

18/3 Святителя Льва, папы Римского (461). 

№91 Тропарь, глас 8 

Чын ™шанымашке виктарыше, поро койыш-шоктышлан да яндарлыклан 

туныктышо, сандалыкын волгыдыжо, архиерей-влакын Юмын пуымо сылнылыкше, 
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кугу уш-акылан Лев ачана, шўм-чонын семўзгарже, тый туныктымашет дене чыла 

волгалтаренат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 3 

Священнствын престолыштыжо улмет годым тый лев гай е‰-влакын 

умшаштым петыренат, чот пагалыме Святой Троице нерген Юмын пуымо 

туныктымашын тулжо дене шке кўтўэтым волгалтаренат, садлан кєра Юмын 

порылыкшын кугу тайныжым палыше семын чапланенат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Лев ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

19/4 Апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона и  

мученицы равноапостольной Апфии (I). 

№40 Тропарь, глас 3 

Святой апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак Архиппу, глас 4 

Архипп ачана, тый Черкылан кугу шўдыр гай улат, да єрыктарыше пашатын 

волгыдыж дене волгалтын, тудо сєрвала: тыйым ўшан дене шарныше-влакым утаре.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой апостол Архипп ден Филимон да 

апостол-влак дене тєр улшо Апфий, шке туныктымыда дене уло тўням 

сотемдаренда да тўнян чыла ужашыжым Христос деке конденда.  

 

20/5 Преподобного Льва, епископа Катанского (ок.780). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой Лев 

ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Эре шарныме да чот поро пиалан ачана, Черкылан тый кече деч чот 

волгалтарыше волгыдо улат, шке молитват дене тудым яндарын арале, чыла шояк 

туныктымашым се‰ыже да чактарыже. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Лев ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

21/6 Преподобного Тимофея в Символех (795). 

№46 Тропарь, глас 1 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, меманам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

Кондак, глас 4 

Чудым ыштыше чот поро пиалан Тимофей, эрвел гыч волгыдо шўдыр гае 

волгалтын, єрыктарыше пашатын порылыкшо дене ўшаныше-влакын шўмыштым 

яндарештенат.  
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Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой Тимофей ден Евстафий ачана-влак, 

тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  

22/7 Обретение мощей мучеников, иже во Евгении  

(395-423). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже 

Юмын орланышыже да Святой Троице верч чот шогышо-влак, чынын 

волгыдыжо семын мландымбалне волгалтын, шояк туныктымашын пычкемышыжым 

чактареда да ўшаныше-влакым Юмын шомак дене волгалтареда. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Евгенийыште орланыше святой-влак, да 

Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

23/8 Священномученика Поликарпа,  

епископа Смирнского (167) 

 

№ 64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Поликарп, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 1 

Кугу уш-акылан Поликарп, мутетын саскажым, порылыкын надыржым 

Господьлан конденат, сандене Юмо тыйым, пагалыме священникым, чапландарен. 

Мутет дене ушнам волгалтарен, таче тыйым пагален шарена да Юмым моктен 

мурена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Поликарп, да тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

Обретение мощей Матроны Московской 

 

Тропарь, глас 2 

Таче ме, ўшаныше-влак, поро пиалан да Юмын пуымо ушан Матрона аванам, 

Тула мландеш пеледшым да Москвам сылнын сєрастарышым, моктена. Кече 

волгыдым палыде, тудо Христосын волгыдыжо дене волгалтын, вошт ужмаш да 

паремдымаш порылык дене пойдаралтын. Мландымбалне кусныл илен коштын, 

кызыт Пылпомышысо полатыште Юмын Престолжо ончылно шога да мемнан 

чонна верч кумалеш. 

 

Кондак, глас 7 
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Христослан служитлаш аватын кєргыж гычак ойырен налме, орлык да ойго 

корно дене каен, пе‰гыде ўшанымаш ден поро койыш-шоктышым ончыктен, тый 

Юмылан йєренат. Сандене тыйым порын шарнена да сєрвалена: поро пиалан чын 

илыше Матрона авана, мыланнат Юмын йєратымаште лияш полшо. 

Величаний 

Тыйым моктена, тыйым моктена, чын илыше святой Матрона авана, мемнан 

верч Христос Юмым сєрвалыметлан моктена. 

 

24/9 Первое (IV) и второе (452) обретение главы  

Иоанна Предтечи.  

Тропарь, глас 4 

Предтечын вуйжо мландымбалне волгалтын да ўшаныше-влаклан паремаш 

волгыдыжым колта. Христос Юмым пырля мокташ манын, кўшыч тудо суксо-

влакым волта, ўлнє айдеме тукымым ўжеш. 

Кондак, глас 2 

Юмын пророкшо да порылыкын Предтечыже, тыйын вуетым мландымбалне ме 

священный шуанвондо пеледыш семын муынна да тудын деч пареммашым эре 

налына, вет сулыкым касараш тўняште эн ончыч тый туныктенат. 

Величание 

Мемнам Утарышым тынеш пуртышо Иоанн, тыйым моктена, тыйын пагалыме 

вуетым муын лукмым моктена. 

Припев 

Господь деч ончыч толшо кугу святой Иоанн, мемнан верч Юмым сєрвале. 

 

25/10 Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского (806). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Тарасий ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 3 

Православный туныктымашым Черкылан умылтарен, Христосын иконыжым 

порын пагалаш да тудлан кумалаш чылаштым туныктенат, юмо‰а ваштареш 

шогышо-влакын йєрдымє шояштым почынат, сандене тылат мурена: кугу уш-

акылан да поро пиалан Тарасий ачана, йывырте. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Тарасий ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

26/11 Святителя Порфирия, архиепископа Газского (420). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Порфирий ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 
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Юмын пуымо ушан, поро пиалан Порфирий, священный койыш-шоктышет 

дене сылнештын, священникын вургемже дене волгалтынат, мемнан верч чарныде 

кумалын, паремден нєлталме дене сылнештет.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Порфирий ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

27/12 Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника (ок.750). 

№ 51 Тропарь, глас 8 

Прокопий ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене волгалтын, 

сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 4 

Пылпомышын тайныжым палыше чот пагалыме Прокопий, Черке таче тыйым 

эр ўжара семын акла да осал туныктымашын чыла пычкемышыжым поктен колта. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Прокопий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

28/13 Преподобного Василия исповедника (750). 

№ 50 Тропарь, глас 1 

Кєргыштет Юмым нумалше Василий ачана, тый ир мландыште илыше, капет 

дене Суксо гай да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, 

молитвам лудын, пылпомышысо суапым налынат. Тый черле-влакым да тый декет 

ўшанен толшо-влакын чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, 

тыйым венец дене Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым 

Кондышылан чап лийже.  

Кондак, глас 2 

Кугу уш-акылан да поро пиалан священный Василий ачана, Юмын Почмашым 

кўшыч налын, арам тургыжланымаш деч кора‰ын, монах лийынат да Юмылан 

йєрышын иленат, чудым ыштен кертме да черым паремдыме порылыкым налынат.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Василий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

1/14 Преподобномученицы Евдокии Илиопольской  

(ок. 160-170). 

Тропарь, глас 8 

Чапланыше да Юмылан йєрышє орланыше Евдокия, чонетым Христосын 

йєратымашкыже чын шонымаш дене ушен, жаплан пуымо йомшаш моторлыкым 

коден, Шомакын тунемшыже лийынат: п¢тым кучымо дене чон ден капын 

йодмыжым пытаренат, орланымет дене тушманым вожылмашке луктынат, сандене 

Христос тыланет чапле венецым пуэн, мемнан чоннам утарыже манын, Тудым 

сєрвале.  

Кондак, глас 4 
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Чыла моктымо да Юмылан йєрышє орланыше Евдокия, орланымет годым 

порын чытен, колымекетат мемнам єрыктарыше пашат дене волгалтарет. Юмын 

черкышкет ўшан дене толына, тыйым йомартлын сєрвален, шўм-чон нелылык деч 

утлена да порылыкым налына.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Евдокия, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

2/15 Священномученика Феодота,  

епископа Киринейского (ок 326) 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Феодот, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 3 

Святитель Феодот ачана, осал ўшанымашын шояжым почын, идоллан 

кумалмашым чын ўшанымаш дене се‰ен, Юмылан йўлалтен пуымо жертве лийынат 

да єрыктарыше пашат дене уло тўням темет. Мыланна кугу чаманымашым пуыжо 

манын, Христос Юмым сєрвале.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Феодот, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

3/16 Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (ок.308). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре.  

№62 Кондак, глас 8 

Юмын орланышыже-влак, волгыдын волгалтарыше лийын, єрыктарыше пашада 

дене чыла чонаным волгалтареда, черым паремден да пич пычкемышым поктен 

колтен, мемнан верч Христос Юмым чарныде сєрвалыза  

№63 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Евтропий, 

Клеоник ден Василиск, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

4/17 Преподобного Герасима, иже на Иордане (475). 

 

№49 Тропарь, глас 8 

Преподобный Герасим ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 4 

Герасим ачана, Пылпомышысо верч тыршен йўлен, Иорданын кукшу 

мландыжым тўнясе чыла шере деч сайлан шотленат. Ир янлыкат мутетым 
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колыштын да, чаманен, шўгарет ўмбалан колен, тыге тыйым Юмо ончылно 

чапландарен. Юмылан кумалмет годым мемнамат шарналте.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Герасим ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

5/18 Мученик Конона Исаврийского (I). 

 

Тропарь, глас 4 

Кап дене єрыктарышын яндар, се‰аш лийдыме индыралтше, поро пиалан 

орланыше да осал ваштареш шогаш властьым налше Кононым муро дене моктена 

да йодына: мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 3 

Орланыше Конон, мландымбалне суксо гай яндарын илымет дене суксо-влак 

дене мутланаш йєрышє лийынат да Христосым палымашке шке ача-аватым 

конденат, Кумытло Ик Юмылан ўшаныметлан вўр марте орланенат, сандене 

мемнан верчат Тудым эре сєрвале.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Конон, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

6/19 Мучеников 42-х во Амморее (ок.845).  

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже 

Мландымбалне Христос верч орланен, венецым порын нумалаш да 

Пылпомышто куанен илаш йєренда, тушман-влакын чыла осалыштым шке 

сусырдан вўржє дене се‰ен, тендам моктышо-влаклан сулык касарымашым кўшыч 

пуэн шогеда. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Амморейыште индыралтше нылле кок 

святой, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

7/20 Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, 

Капитона, Евгения, Еферия,  

Елпидия и Агафодора (IV). 

 

№46 Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мемнам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

Кондак, глас 2 
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Херсонышто порын тыршыше епископ-влакын волгыдо кечышт шуын, 

Христосын орланыше пачаже-влакын пайремыштым моктен мурена. Святой 

орланыше-влак, мыланна пурла могырышто улшо шорык-шамыч дене лияш манын, 

кўтўчє-влак Вуйлатыше Христосым сєрвалыза, да тыланда ойлена: Христос верч 

вўрдам йоктарыше священный ача-влак, йывыртыза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын святой орланышыже Василий, 

Ефрем, Капитон, Евгений, Еферий, Елпидий ден Агафодор, да тендам пагален 

шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  

 

8/21 Преподобного Феофилакта исповедника,  

епископа Никомидийского (842-845). 

№91 Тропарь, глас 8 

Чын ™шанымашке виктарыше, поро койыш-шоктышлан да яндарлыклан 

туныктышо, сандалыкын волгыдыжо, архиерей-влакын Юмын пуымо сылнылыкше, 

кугу уш-акылан Феофилакт, шўм-чонын семўзгарже, тый туныктымашет дене чыла 

волгалтаренат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 2 

Святитель Феофилакт, тўням волгалтарыше волгыдо, тый Юмын Шомак, Ача 

Юмо да Святой Шўлыш иктак улыт манын, божественный ача-влакын Погынышто 

туныктенат да Святой Троицылан йєрышє лийынат. Тудын ончылно шогымет годым 

мемнан верч чарныде кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Феофилакт ачана, да тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

9/22 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (ок.320). 

Тропарь, глас 3 

Севастий олаште Христос верч лўддымын орланыше, тул- вўд вошт эртыше да 

курымашлык лыпланымашке пурышо нылле святой, Айдемым йєратыше 

Господьым мемнан верч сєрвалыза: илышнам тынысыште аралыже да чоннам 

утарыже.  

Кондак, глас 6 

Господьын поро пиалан нылле орланышыже, тўнясе сарзе тўшкам коден, 

Пылопомышышто Кучен Ашныше деке ушненда, тул-вўд вошт эртен, Пылпомыш 

гыч чапым да курымашлык венец ым налында. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Севастий ерыште орланыше нылле святой, 

да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

10/23 Мученика Кодрата и иже с ним (258). 

 

№60 Тропарь, глас  

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 
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виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

№62 Кондак, глас 8 

Юмын орланышыже-влак, волгыдын волгалтарыше лийын, єрыктарыше пашада 

дене чыла чонаным волгалтареда, черым паремден да пич пычкемышым поктен 

колтен, мемнан верч Христос Юмым чарныде сєрвалыза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Кодрат да тудын пелен орланыше святой-

влак, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

11/24 Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского (638-644). 

 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Софроний ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 8 

Иерусалимын кугу ушан патриархше Софроний, Юмын пуымо тыршымаш 

дене темын, Черкын негызшым порын пе‰гыдемдаш чын кўштымашым шаренат да 

тушто улшо монах-влаклан пуэнат, келге шонымашым тўнялан ойленат, тудо 

туныктымашым налын, тыланет мурена: православный-влакын волгыдо 

моктымашышт, йывырте.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Софроний ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

12/25 Преподобного Феофана исповедника,  

Сигрианского (818). 

 

№49 Тропарь, глас 8 

Преподобный Феофан ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 2 

Юмын почмашым кўшыч налын, мландымбалысе арам мутланымаш деч 

йєршын кора‰ынат. Поянлыкым да пелашетым йомдарымеке, шкетын илен, чудым 

ыштыме да ончык ужын моштымо порылыкым налынат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Феофан ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

Святаго Григория Двоеслова 

 

Тропарь, глас 4 
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Чапым налше Григорий ачана, тый кўшыч Юмын порылыкшым налынат да, 

Тудын вийже дене пе‰гыдемын, Евангелийын корныжо дене каяш кумыла‰ынат. 

Поро пиалан ачана, пашат верч пєлекым Христос Юмо деч налынат: мемнан 

чоннам утараш Тудым сєрвале. 

 

Кондак, глас 3 

Григорий ачана, тый кўтўчє-влакым вуйлатыше Христос гай вўдышє лийынат, 

пылпомыш кудывечыш монах-шамычым тўшка дене конден, Христосын шорыкшо-

влакым Тудын кўштымашыжым шукташ туныктенат. Кызыт нунын дене пырля 

пылпомышысо полатыште куанен йывыртет. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Григорий ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

13/26 Перенесение мощей святителя Никифора,  

патриарха Константинопольского (846). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Никифор ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 1 

Никифор ачана, куанен мурен, патриарх-влак тыйын нерген святой 

шарнымашым пайремлат, вет капетым кондымо дене чонетат тышке толын, сандене 

кугун пагалыме Черке Христос Кугыжам чапландара да Тудым, Иктым, Айдемым 

йєратышым, мокта. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Никифор ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

14/27 Преподобного Венедикта Нурийского (543). 

№49 Тропарь, глас 8 

Преподобный Венедикт ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 6 

Венедикт ачана, Юмын порылыкшо дене пойдаралтын, шке пашат дене 

лўметым сулен, Христос Юмылан йєрышє лийынат. Пўтым кучен, молитвам 

лудын, Юмын Шўлыш дене темынат, черле-влакым паремдыше, тушман-шамычым 

поктен колтышо да мемнан чонлан вашке полшышо лийынат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Венедикт ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 
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15/28 Мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, 

двух Александров и двух Дионисиев (303). 

№ 60 Тропарь, глас 4  

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

№62 Кондак, глас 8 

Юмын орланышыже-влак, волгыдын волгалтарыше лийын, єрыктарыше пашада 

дене чыла чонаным волгалтареда, черым паремден да пич пычкемышым поктен 

колтен, мемнан верч Христос Юмым чарныде сєрвалыза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Агапий да тудын пелен орланыше святой-

влак, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

16/29 Мученика Савина (287). 

 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Савин индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Кєргышет Юмым нумалше Савин, Юмын куштымо кушкыл, лывыжгыдыме 

пеледыш, шуко саскан вондер, тыйым ўшан дене шарныше-влакым шкендын 

йывыртымашет дене теме да мемнан верч чарныде кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Савин, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

17/30 Преподобного Алексия, человека Божия (411). 

 

Тропарь, глас 4 

Поро пиалан Алексий, порылык кўкшытыш нєлталтын да ушетым эрыктен, 

шке шўм-чон шонымашкет шуынат, илышетым яндарлык дене сєрастарен, алал чон 

дене пўтым кучен, молитваште капдыме суксо гае лийынат да тўняште кече семын 

волгалтынат.  

Кондак, глас 2 

Юмын е‰же Алексий, ача-ава суртым коден каен, тушко кўчызє семын 

пєртылынат, колымекет чап венецым налын, суксо ден е‰-влакым куандарен, 

мландымбалне єрыктарыше лийынат. 

 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Алексий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 
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18/31 Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Кирилл ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 1 

Кугу уш-акылан ачана, Юмын пуымо шўлышан мутет дене тый шке калыкетым 

волгалтаренат, тўсшє дене Кумытло, пўртўсшє дене шелалтдыме Иктак улшо 

Троицым пагалаш туныктенат, тидлан куанен, тыйын нерген святой шарнымашым 

пайремлена да мемнан верч Юмым сєрвалаш йодына. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Кирилл ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

19/1 Мучеников Хрисанфа и Дарии и иже с ним (283). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

№62 Кондак, глас 8 
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Юмын орланышыже-влак, волгыдын волгалтарыше лийын, єрыктарыше пашада 

дене чыла чонаным волгалтареда, черым паремден да пич пычкемышым поктен 

колтен, мемнан верч Христос Юмым чарныде сєрвалыза.  

№63 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой Хрисанф ден Дариа да нунын пелен 

орланыше-влак, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

20/2 Преподобных отец наших, во обители Саввы  

убиенных от сарацин (796). 

 

№46 Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, меманам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

Кондак, глас тойже 

Мландымбалысе шўйын пытышашлыкым коден, ир мландыш илаш каенда, тўня 

моторлык ден жаплан пуымо кочкышым ужмышудымо лийын, Пылпомыш 

Кугыжанышлан йєренда, ынде орланыше да пўтым кучышо-влак дене пырля 

куанеда, сандене пагален шарнена да йодына: поро пиалан ачана-влак, чыла ойго деч 

мемнам утарыза.  

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, святой Савван монастырьыштыже орландарен 

пуштмо преподобный ачана-влак, вет те монах-влакым виктарыше да суксо-влак 

дене мутланыше улыда. 

 

21/3 Преподобного Иакова епископа, исповедника (VIII).  

№91 Тропарь, глас 8 

Чын ™шанымашке виктарыше, поро койыш-шоктышлан да яндарлыклан 

туныктышо, сандалыкын волгыдыжо, архиерей-влакын Юмын пуымо сылнылыкше, 

кугу уш-акылан Иаков, шўм-чонын семўзгарже, тый туныктымашет дене чыла 

волгалтаренат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

№92 Кондак, глас 2 

Юмын пуымо ушан священный Иаков ачана, пўтым кучымо дене куанен темын, 

тый капын йодмыжымат йєртенат, шке ўшанымашет дене кушкын, райысе илыш 

пуше‰ге семын пеледалтынат. 

№94 Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Иаков ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат. 

 

22/ 4 Священномученика Василия,  

пресвитера Анкирского (362-363). 

 

№64 Тропарь, глас 4 
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Юмылан йєрышє священномученик Василий, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Священномученик Василий ачана, закон почеш илен, ўшанымашым арален 

коден, орланымаш венецым налаш йєренат да Черкын пе‰гыде ме‰гыже лийынат. 

Иктак улшо Троицыште Эрге Юмо Шке Ачаже да Святой Шўлыш гаяк 

Тў‰алтышдыме манын туныктенат. Тыйым шарныше-влакым ойго деч утараш 

Юмым сєрвале да тыланет мурена: кугу уш-акылан Василий, куане.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Василий, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

23/5 Преподобномученика Никона епископа и  

199-ти учеников его (251). 

 

№46 Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, меманам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

Кондак, глас 3 

Тендам, эре волгалтарыше ушан кече семын, пырля погынен, моктена. Чыным 

палыдыме пычкемыште улшо-влаклан волгалтында да чылаштымат поро койыш-

шоктыш кўкшытыш ўжында. Пўтым кучышо-влакын негызышт, тыланда мурена: 

йывыртыза.  

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, Юмылан йєрышє орланыше Никон ден 

тунемшыже-влак, тендам пагален шарнена, вет те монах-влакым виктарыше да 

суксо-влак дене мутланыше улыда. 

 

24/6 Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.  

Тропарь, глас 4 

Таче уло тўнян куанжын пайрем тў‰алтышыжым мокташ кўштат, теве Гавриил 

поро пўрымашан уверым Яндар ™дырлан конда да Тудлан мура: поро пўрымашан 

™дыр, йывырте, Тый денет Юмо. 

Кондак, глас 8 

Юмым Шочыктышо Ӱдыр, мландымбалысе-влаклан Тый утаралтмашын 

тў‰алтышыже улат, Тый декет Пылпомыш гыч Юмын Суксыжо толын, Архангел 

Гавриил Тыланет куан уверым конден. Меат Тыланет тыге каласена: о, Поро Яндар 

Ӱдыр, йывырте. 

 

25/7 Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии. 

Тропарь, глас 4 
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Таче мемнан утаралтмашын тў‰алтышыже, курым дечат ожнысо таинствын 

шукталтмыже. Юмын Эргыже таче ™дырын Эргыже лиеш, да Юмын порылыкшым 

Гавриил увертара. Меат тудын дене пырля Юмын Аважлан мурена: поро 

пўрымашан ™дыр, йывырте, Тый денет Юмо. 

Кондак, глас 8 

Юмым Шочыктышо Ӱдыр, Тылат, чылам сеҥыше Воеводылан, мемнам шыгыр 

гыч утарыметлан ме, Тыйын йӧрдымӧ кулет-шамыч, таум ыштена да Тыйым 

моктен, Сеҥымаш мурым мурена. Тый сеҥыдыме виет дене мемнам керек-могай 

ойго гыч утаре. Меат Тыланет тыге каласена: о, Поро Яндар Ӱдыр, йывырте.  

 

Величание  

Яндар ™дыр, Тыланет архангелын мурыжым мурена: Поро Пўрымашан, куане, 

Тый денет Юмо.  

26/8 Собор Архангела Гавриила. 

 

№15 (20) Тропарь, глас 4 

Пылпомышысо куат-влакын Архистратигше, ме, йєрдымє-влак, тыйым эре 

йодына: мемнам, сукен возын сєрвалыше-влакым, ужаш лийдыме шулдыретын 

чапше дене левед арале, кўшылсє куат-влакын вуйлатышыже семын шке кумалмет 

дене чыла ойго гыч утаре. 

Ин кондак, глас 2 

Юмын Архистратигше, тый Юмын чапшылан служитлыше, Суксо-влакын 

вуйлатышыже, е‰-шамычын туныктышыжо улат. Юмо деч мыланна пайдалым да 

кугу чаманымашым йод, вет тый капдыме куат-влакын Архистратигше улат. 

27/9 Мученицы Матроны Солунской (III-IV). 

№76 Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Матрона пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, Тыйым 

кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, Тый 

денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый денет 

пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар надыр 

семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан чоннам 

утаре.  

№77 Кондак, глас 2 

Чоннам паремдыше семын тыйын чот святитлыме храметым муын, ме, ўшанле-

влак, чылан тыйым кугу йўк дене йодына: чот моктымо орланыше яндар ўдыр 

Матрона, мемнан верч Христос Юмым чарныде кумал.  

№78 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Матрона, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

28/10 Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок.754). 

№46,54 Тропарь, глас 4 
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Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, меманам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

№52 Кондак, глас 2 

Иларион ачана, Юмын полшымо дене шўм-чон яндарлыкым пойдарен, умдым 

пе‰гыдын кучымо семын молитвам эре лудын, ия тўшкам се‰енат, мемнан верчат 

чарныде кумал.  

№53 Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Иларион ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

29/11 Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных 

многих (ок.364). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

№62 Кондак, глас 2 (8) 

Юмын орланышыже-влак, волгыдын волгалтарыше лийын, єрыктарыше пашада 

дене чыла чонаным волгалтареда, черым паремден да пич пычкемышым поктен 

колтен, мемнан верч Христос Юмым чарныде сєрвалыза.  

№63 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше-влак, да Христос верч 

орланымыдам пагален шарнена.  

30/12 Преподобного Иоанна Лествичника (649). 

№50 Тропарь, глас 1 

Кєргыштет Юмым нумалше Иоанн ачана, тый ир мландыште илыше, капет дене 

Суксо гай да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, молитвам 

лудын, пылпомышысо суапым налынат. Тый черле-влакым да тый декет ўшанен 

толшо-влакын чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, тыйым 

венец дене Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым Кондышылан 

чап лийже.  

Кондак, глас 1 

Кугу уш-акылан поро пиалан ачана, шке книгат дене туныктен, эре пеледалтше 

саскам кондет, тудым тўткын умылаш тырыше-влакын шўмыштым паремдет да 

тыйым ўшан дене пагалыше-влакын чоныштлан мландымбач Пылпомышыш кўзаш 

да тушто чапландарыме лияш тошкалыш улат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Иоанн ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

31/13 Священномученика Ипатия,  

епископа Гангрского (326). 

Тропарь, глас 4 
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Священномученик Ипатий ачана, Юмын кугу Уш-акылжын эрыкше почеш, тый 

шке ушетым Пылпомышысо полатышке виктаренат, суксо семын мландымбалне 

илымекет, орланымашын моторлык венецшым шке вуй ўмбалнет пе‰гыдемденат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Рим мландым волгалтарыше, шуко орланыше Ипатий, тый Юмын ўжараже дене 

уло тўням волгалтарет, таче тыйым пагален шарныше-влакым сотемдаре, кўшыч 

мыланна тыныс ден сулык касарымашым йод да шке молитват дене мемнам арале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Ипатий ачана, да тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

1/14 Преподобной Марии Египетской (522). 

№82 Тропарь, глас 8 

Юмылан йєрышє Мария авана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 3 

Чот моктымо Мария, тый ончыч шкендым тўрлє яжарланымашлан пуэнат, вара, 

сулыкет верч чот шортын, Христосын ойырен налме ўдыржє лийынат, суксо семын 

илен, Ыресын полшымыж дене иям се‰енат, сандене Юмын Кугыжанышын 

оръе‰же улат.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Мария авана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

2/15 Преподобного Тита чудотворца (IX). 

 

№70 Тропарь, глас 8 

Преподобный Тит ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс аралалтын: 

вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш капым 

кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене тыйын 

шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 4 

Чудым ыштыше, кугу уш-акылан преподобный Тит ачана, мландымбалысе арам 

мутланымашым коден, шып иленат да Юмо деке толынат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Тит ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

 

3/16 Преподобного Никиты исповедника, игумена обители Мидикийской (824). 

Иконы Божией Матери  

«Неувядаемый Цвет». 

 

№70 Тропарь, глас 8 

Преподобный Никита ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 
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капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 2 

Никита ачана, Пылпомышысо уш-акыл да илыш дене темын, шке пашатын 

волгыдыж дене кече гае раш волгалтат, илыш пычкемыште улшо-влакым 

сотемдарен да чылаштым Юмо деке конден, мемнан верчат чарныде кумал. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Никита ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

 

4/17 Преподобного Иосифа песнописца (883). 

№70 Тропарь, глас 8 

Преподобный Иосиф ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 4 

Святой Иосиф ачана, тый сулык касарымашын келге памашыже, лыпланымашым 

шуко пуышо да поро кумылын ташлымашыже улат, мыланна языкым касарыше 

шинчавўд йогыным пу, да полышетым шортын йодын, Юмо деч ласкалыкым 

налына. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Иосиф ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

 

5/18 Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси 

(1652). 

Тропарь, глас 3 

Христосын Черкыже йывыртыже, да Москва ола куаныже, вет Россий 

мландыште кугу волгыдо, чыным почын ойлымаште чактараш лийдыме патриарх 

Иов, волгалтын. Господь, тудын молитваж дене тўнясе алгаштарымашым да чыла 

шоям вожге пытаре, е‰-влакым поро койышлан туныкто да чын верам пе‰гыдемде. 

Кондак, глас 7 

Чот чытыше святитель Иов, чоным шучкын тергыме ийлаште тый чот орланыше 

Иов семын орланенат, шке кўтўэтым язык касарымаш корныш савыренат. Чыла 

верч Господьлан таушташ да Юмым эре чапландараш манын, мемнан верч кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Иов ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

6/19 Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Евтихий ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 
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Кондак, глас 8 

Юмылан служитлыше Божественный Евтихийым, шояк туныктымашым 

чактарыше кугу уш-акылан кўтўчым, йєратен моктен мурена, вет тудо мемнан верч 

Господьым сєрвала. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Евтихий ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

7/20 Преподобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского (после 820). 

 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Георгий ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

№44 Кондак, глас 2 

Святой Троицылан чот йєрышє кугу святитель Георгий, Юмын кўдырчыжє, 

Святой Шўлышын пучшо, ўшанымашым ўдышє, шоя туныктымашым чактарыше, 

тый суксо-влак дене пырля Юмо ончылно шогымет годым мемнан верч чарныде 

кумал.  

№45 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Георгий ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

8/21 Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегона, Ерма и иже с ними 

(I). 

№40 Тропарь, глас 3 

Святой апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак, глас 2 

Чапланыше Иродион ден Агав, Руф ден Асинкрит, Флегонт ден Ерм, те 

Христосын тунемшыже да кугун пагалыме апостол улыда. Тендам моктен мурышо-

влаклан сулык касарымашым Господь деч эре йодса. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой апостол-влак, Иродион ден Агав, Руф 

ден Асинкрит, Флегонт ден Ерм, шке туныктымыда дене уло тўням сотемдаренда да 

тўнян чыла ужашыжым Христос деке конденда. 

9/22 Мученика Евпсихия (362). 

 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Евпсихий индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 
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Орланыше Евпсихий, шке ўжарат дене Христос Кече толшашым увертарен, 

тўнялан волгыдо чын шўдыр лийын, чыла ондалымашым се‰епат, мемнан верч 

чарныде кумалын, мыланнат волгыдым пуэт.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Евпсихий, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

10/23 Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, 

Феодора и иных 33-х (ок.249-251). 

 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 4 

Кугу уш-акылан Терентий да тудын сарзыже-влак, орланымыдам пагален 

шарныме, чылаштым куандарыше кече шуын. Йывыртен погынен, пареммашым 

налына, вет мемнан чоннам эмлаш Юмо тыланда Святой Шўлышын порылыкшым 

пуэн. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Терентий ден 

Помпий, Африкан ден Максим, Зинон, Александр ден Феодор да молат, Христос 

верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

11/24 Священномученика Антипы, епископа  

Пергама Асийского (ок.68). 

 

Тропарь, глас 4 

Священномученик Антип ачана, шояк юмо-влакын ондалымыштым кора‰ден, 

диаволын вийжым се‰енат, Юмо ваштареш кучедалше-влак ончылно Христос 

нерген лўдде ойленат. Сандене суксо-влак дене пырля Пылпомышто моктымашым 

Чыла Кучышо Юмылан кондет, пареммашын порылыкшым пуэн, мемнан верч таум 

ыштет. Тидлан кєра тыйым моктена, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

 

№64 Или сей, глас тойже 

Юмылан йєрышє священномученик Антип, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас тойже 

Апостол-влак дене пырля престол ончылно шогышо поро пиалан священный 

Антип, тый святитель-влакым сылнештарыше улат. Орланымет дене чапланен, кече 

семын волгалтынат, чылаштым сотемдарен, Юмо деч посна илымашын йўд 
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пычкемышыжым шалатенат, сандене тыйым, Юмын священникшым да 

пареммашым пуышым, пагален шарнена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Антип ачана, да тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

12/25 Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского (после 754). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Василий ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Поро пиалан священный орланыше Василий ачана, Кўшылсын тулжо дене 

волгалтынат да тыйын пагалыме орланыметым йєратен шарныше-влакымат 

волгалтарет, мемнан верч Христос Юмым чарныде сєрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Василий ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

13/26 Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского (303). 

 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Артемон, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

№65 Кондак, глас 4 

Юмын пуымо ушан Артемон ачана, святитель саныште алал кумылын 

служитлен, орланымаш корным эртен, тый идоллан надырым пуымашым 

пытаренат, да шке кўтўэтым аралыше лийынат, сандене тыйым пагален, ўшан дене 

шып йодына: шке кумалмет дене мемнам ойго гыч эре утаре.  

 

№66 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Артемон, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

14/27 Святителя Мартина исповедника, папы Римского (655). 

Тропарь, глас 4 

Юмо пуымо ушан Мартин, чын кўштымашым мут дене шарен да Юмын 

туныктымашыж дене чылаштым волгалтарен, шоя ўшанымашым пытаренат. 

Христослан йєрышє чот пагалыме святитель, Тудым сєрвалымет дене илышнам 

тынысышке виктарыже, да мемнам шарне. 

Кондак, глас 2 

Святой Троицылан чот йєрышє кугу святитель Мартин, Юмын кўдырчыжє, 

Святой Шўлышын пучшо, ўшанымашым ўдышє, да шоя туныктымашым чактарыше, 
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тый суксо-влак дене пырля Юмо ончылно шогымет годым мемнан верч чарныде 

кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Мартин ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

15/28 Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима  

(ок. 67). 

№40 Тропарь, глас 3 

Святой апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак, глас 4 

Апостол-влакым шарныме пайрем шуын. Волгыдо волгалтын да утарымаш 

толын манын мурышо-влакым тудо сотемдара да языкын пычкемышыжым поктен 

колта. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой апостол-влак: Аристарх, Пуд ден 

Трофим, шке туныктымыда дене уло тўням волгалтарен, тўнян чыла ужашыжым 

Христос деке конденда. 

 

16/29 Мучениц Агапии, Ирины и Хионии (304). 

Тропарь, глас 1 

Шомакын пачаже-влак, ўшанымашым арален, илышдам Христос верч орланен 

мучашленда, тыге Пача да Кўтўчо деке кондымо лийында. Христосым шўм-чон куан 

дене чапландарен, тендан святой лўмдам шарнена. 

Кондак, глас 4 

Поро пиалан Ирина, ўшанымаш дене чонетым пе‰гыдемден, иям намысыш 

луктынат, Христос деке чот шуко е‰ым конденат, орланымаш вўр дене сылнештше 

вургемым чиен, суксо-влак дене пырля куанет. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Агапия, Ирина да Хиония орланыше-влак, да 

Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

17/30 Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого (1478). 

Тропарь, глас 4 

Кугу ушан преподобный Зосим ачана, Юмын уш-акылын эрыкше дене ир 

мландыш илаш каенат, ушетым Пылпомышко нєлтен, мландымбалне Суксо семын 

иленат. Молитвам лудын, пашам ыштен, пўтым кучен, тунемшет-влаклан пример 

лийынат. Порын тыршыметым Юмо ужын да шинчавўдет дене нєртымє мландыште 

тыланет шочшым шукемден. Юмо деч йодаш тоштшо ача, погымо кўтўэтым 

шарналте да шочшет-влак деке мийымет годсо сєрыметым ит мондо. 

Кондак, глас 8 

Христосын йєратымашыжым пален, Тудын чапле Ыресжым саркурал семын 

вачышкет налын, умдым кучымо олмеш молитвам чарныде лудын, ия тўшкам чот 

кыренат. Сандене тыланет мурена: преподобный Зосим ачана, монах-влакын 

сылнылыкше, куане.  
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Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Зосим ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

18/1 Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита (820-

850). 

 

№70 Тропарь, глас 8 

Преподобный Иоанн ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 4 

Поро пиалан Иоанн ачана, пўтым кучен илышетым сєрастаренат, капкылетым 

сорлыклен, ия-шамычын алгаштарымыштым се‰енат, Юмылан йєрышє лийын, 

курымашлык да ойгыдымо илышыш толынат. Мемнам утарыже манын, Тудым 

сєвале.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Иоанн ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

 

19/2 Преподобного Иоанна Ветхопещерника (VIII). 

№70 Тропарь, глас 8 
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Преподобный Иоанн ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 2 

Иоанн ачана, Юмын полшымо дене шўм-чон яндарлыкым пойдарен, умдым 

пе‰гыдын кучымо семын молитвам эре лудын, ия тўшкам се‰енат, мемнан верчат 

чарныде кумал.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Иоанн ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат. 

 

20/3 Преподобного Феодора Трихины (IV-IX). 

№70 Тропарь, глас 8 

Преподобный Феодор ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

 

Кондак, глас 4 

Кугу ушан преподобный Феодор ачана, єрыктарыше илышым ончыктен, 

чоштыра вургемым тый кугыжан мландымбалысе поянлыкше деч утларак жапленат, 

сандене Пылпомышысо чиемым налынат, мемнан верчат чарныде кумал. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Феодор ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

 

21/4 Священномученика Ианнуария епископа и  

иже с ним (ок.305). 

 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Ианнуарий, койыш-шоктышет дене 

апостол да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш 

шуынат, сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте 

орланенат. Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 3 

Святой Ианнуарий ден Феодор, священниклан шогалтыме годсо помазаний да 

орланымаш вўр дене сылнештын, кўшылсє-влак дене пырля куанен, чыла вере 

волгалтареда, мемнамат вўдыза. Тендан храмыш толын, чарныде йодына: Айдемым 

йєратыше Юмым сєрвален, мемнамат аралыза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше Ианнуарий ден Феодор, да 

Христос верч орланымыдам пагален шарнена.  

 

22/5 Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613). 
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Тропарь, глас 2 

Священный Феодор, тый шепка гычак святитлыме да порылык дене темше 

улат, тўням чудо дене волгалтарен, шуко иям поктен колтенат, сандене мемнан 

верчат Господьым сєрвале.  

Кондак, глас 3 

Чоныштет Юмым нумалше преподобный Феодор, поро пашат дене тый 

кавашке тулан орва дене кўзымє семын кўзенат, е‰-влак дене суксо семын илен, 

ынде суксо-влак дене пырля айдеме семын йывыртет, сандене Юмын чудыжым 

налше улат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Феодор ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

23/6 Великомученика Георгия Победоносца (303). 

Тропарь, глас 4 

Пленыште улшо-влакым утарыше, йорло-влакым аралыше, черле-влакым 

паремдыше, Православий верч чот шогышо да Сеҥымашым кондышо 

великомученик Георгий, мемнан чоннам утараш Христос Юмым сӧрвале. 

Кондак, глас 4 

Порылыкым ышташ Юмын ямдылыме шергакан святой е‰, тый кидышкет 

порылыкым погенат, шинчавўд дене ўден, куанен тўредат, вўр марте орланен, 

Христосым муынат да шке кумалмет дене чылаштлан сулык касарымашым пуэт. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Сеҥымашым кондышо Георгий, чот орланыше святой, да 

Христос верч орланыметым пагален шарнена. 

24/7 Мученика Саввы Стратилата и с ним  

70-ти воинов (272). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Савва индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 4 

Моктымо да поро пиалан Савва, сарзе-влакын се‰аш лийдыме вуйлатышышт, 

тый вес калык-влакын чоялыкыштым се‰енат, орлыкым пе‰гыдын чытен, ужаш 

лийдыме тушман-влакым чактаренат. Се‰ымаш вуйшўдышым пидше ачана, ўшан 

дене тыйым шарныше-влак верч Христос Юмым сєрвале.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Савва, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

25/8 Апостола и евангелиста Марка (63). 

№37 Тропарь, глас 3 

Евангелийым возышо святой апостол Марк, мемнан чонлан сулык 

касарымашым пуыжо манын, чаманыше Юмым сєрвале. 
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Кондак, глас 2 

Чот моктымо апостол Марк, Святой Шўлышын порылыкшым кўшыч налын, 

мастарын ойлен моштышо-влакын шояштым пытаренат, Юмын Поро Увержым 

шарен, калык-влакым погенат да Чыла Кучышо деке конденат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Евангелийым возышо святой апостол Марк, 

Христосын Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален 

шарнена.  

 

26/9 Священномученика Василия,  

епископа Амасийского (ок.322). 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Василий, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас тойже 

Священномученик Василий, мландымбалысе кугыжан кўштымыжым шўкалын, 

Пылпомышысо Кугыжанышым налынат, тушто куанымет годым тыйым пагалыше-

влакым шарналте.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Василий, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

27/10 Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, 

сродника Господня по плоти (107). 

Тропарь, глас 1 

Христосын тукымжо гыч улшо священный вуйлатыше, орланымаште 

пе‰гыдын шогышо, ондалымашым се‰ыше, ўшанымашым арален кодышо Симеон, 

тыйым молитва дене моктена. Таче тыйым волгыдын шарнена да кумалмет дене 

сулыкнам касарымашым налына.  

Кондак, глас 4 

Юмо нерген туныктышо кугу шўдыр гай Симеоным Черке таче волгыдын 

мокта: орланыше-влакын пагалыме вуйшўдышышт, куане. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Симеон, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена.  

 

28/11 Апостолов от 70-ти: Иасона и Сосипатра (I). 

№40 Тропарь, глас 3 

Святой апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак, глас 4 

Юмын апостолжо-влак Иасон ден Сосипатр, те волгыдо шўдыр гай лийында, 

туныктымашын волгыдыж дене уло сандалыкым сотемдареда, тендам чот ўшанен 

пагалыше-влакым утарыза.  

Величание 
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Тендам моктена, тендам моктена, Иасон ден Сосипатр святой апостол-влак, 

шке туныктымыда дене уло тўням волгалтарен, тўнян чыла ужашыжым Христос 

деке конденда.  

29/12 Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, 

Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона (286-299). 

Тропарь, глас 8 

Тўрлє ола гыч Юмын ойырен налме индеш святой орланыше, Христос верч 

лўддымын орланаш те иктыш погымо улыда, ужаш лийдыме тушманым се‰ен, 

чытымыда дене осал князь ден орландарыше-влакым вожылтаренда. Юмым 

йєратымаш тул дене ылыжын, тендам йўлалтыше тулым йўкшыктаренда, сандене 

Христос Юмо тыланда йўштымуж черым эмлаш порылыкым пуэн. Тудын деч да 

тўрлє осал деч мемнамат чаманен утараш йодына.  

Кондак, глас 2 

Юмын Кумытло Кече улмыжым туныктышо, пе‰гыде да чот волгыдо индеш 

святой орланыше, судышто Тудлан эн ончычак сєрвален ойленда: Кучен Ашныше 

Юмо, Тыланет капна дене пырля вўр ден чоннам яндар надыр семын кондена. 

Чаманыше Юмо, мемнамат Шкендын Пылпомышысо погынышкет пурто.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, орланыше индеш святой, да Христос верч 

орланымыдам пагален шарнена.  

 

30/13 Апостола Иакова Зеведеева, брата апостола  

Иоанна Богослова (44). 

№37 Тропарь, глас 3 

Святой апостол Иаков, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Моктымо Иаков, Юмын ўжмє йўкшым колын, йєратыше ачатым коден, 

шольыч дене пырля Христос деке толынат да Господьын Волгалт вашталтмыжым 

ужаш йєрышє лийынат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, апостол да священномученик Иаков, тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

1/14 Пророка Иеремии (VI в. до Р.Х.). 

№33 Тропарь, глас 2 

Господь, Тыйын Иеремий пророкетым шарныме кечым пайремлена, да тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 3 

Орланыше кугу пророк, моктымо Иеремий, волгыдым шарыше шўметым 

шўлыш дене яндарештен, ончык ужын моштымашым кўшыч налынат да тўрлє 

кундемлаште кугу йўкын ойленат: тиде мемнан Юмына, да весе тыгай уке, вет Тудо 

капым налын да мландымбаке толын.  

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Иеремий, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  
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2/15 Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373). 

Тропарь, глас 3 

Священник-влакын вуйлатышышт, преподобный Афанасий, чын ўшанымашын 

чоткыдо ме‰гыже, Юмын туныктымыж дене Черкым пе‰гыдемденат, Ача ден 

Эргын иктак улмыштым рашемден, Арийым вожылтаренат. Мемнам чот чаманыже 

манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 2 

Преподобный Афанасий ачана, чын ўшанымашым шарен, осал туныктымашын 

пелчанжым вожге кукленат, Шўлышын вўдыжгыж дене ўшанымашын нєшмыжым 

шукемденат, сандене тыйым моктен мурена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Афанасий ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

3/16 Мучеников Тимофея и Мавры (286). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже 

Тўрлє ойгым чытыше да Юмо деч венецым налше чот кугу Тимофей ден 

моктымо Мавра, тендан нерген священный шарнымашым аралыше-влак верч да ола 

ден е‰-влак тынысыште илышт манын, Господь Юмым сєрвалыза, Тудо вет 

ўшаныше-влакын пе‰гыдылыкышт. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, орланыше Тимофей ден Мавра святой-влак, 

да Христос верч орланымыдам пагален шарнена.  

4/17 Мученицы Пелагии, девы Тарсийской (290). 

№76 Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Пелагия пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, 

Тыйым кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, 

Тый денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый 

денет пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар 

надыр семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

Кондак, глас 3 

Чот моктымо Пелагия, жаплан пуалтше деч кора‰ын, Пылпомышысо 

порылыкым муынат, орланымет верч венецым налын, Кучен Ашныше Христослан 

пєлек семын вўр йогынетым конденат. Тыйым пагален шарныше-влакым ойго гыч 

утараш Тудым сєрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын орланышыже Пелагия, да 

Христос верч орланыметым пагален шарнена. 

 

5/18 Великомученицы Ирины (I-II). 
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№76 Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Ирина пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, Тыйым 

кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, Тый 

денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый денет 

пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар надыр 

семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан чоннам 

утаре.  

Кондак, глас тойже 

Нарашталыкын порылыкшо дене сылнештше Ирина, орланымаш дене эше 

моторештынат, йогышо вўрет дене чеверген, Юмылан ўшаныдыме-влакын 

шояштым се‰енат да тыйым Ыштыше Христос Юмын кидше гыч се‰ымаш чапым 

налынат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын орланышыже Ирина, да Христос 

верч орланыметым пагален шарнена. 

 

6/19 Праведного Иова Многострадального  

(ок.2000-1500 гг. до Р.Х.). 

Тропарь, глас 1 

Иовын порылык поянлыкшым ужын, чынын тушманже тудым чоян шолышташ 

тєчен, капшын пе‰гыдылыкшым лунчыртен гынат, шўлышын поянлыкшым шолышт 

кертын огыл, чон яндарлыкше тудым арален. Утарыше Юмо, мыйымат терге да шке 

аралтышышкет нал, мучаш толмо деч ончыч мыйымат осал деч кора‰де да утаре. 

Кондак, глас 8 

Юмылан йєрышє чыла моктымо святой, тый чын, яндар, поро койышан, 

сулыкдымо да святитлыме лийынат, чытымашет дене тўням волгалтаренат. Юмын 

пуымо ушан ачана, тыйын чытыше да кугу порылыкан улметым пагален шарнена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, чын илыше да шуко орланыше святой Иов 

ачана, тыйым пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

7/20 Воспоминание явления на небе  

Креста Господня в Иерусалиме (351). 

 

Тропарь, глас 8 

Тыйын Ыресетын тўсшє таче кече деч чот волгалтын, святой курык деч 

тў‰алын, Курыкса‰га манме вер марте ончыкталтын да Тыйын кугу куатетым 

рашемден. Тыланет ўшаныше-влакым Ыресет дене пе‰гыдемден, тынысыште эре 

аралет. Шке Аватын кумалмыж дене, Христос Юмо, мемнамат утаре.  

Кондак, глас 4 

Петырыме Пылпомыш почылтын, кава гыч мландымбаке кечыйол семын Кугун 

Пагалыме Ырес волгалтын, тудын тулжым ужшо-влак пычкемышалтдыме волгыдо 

деке савырнена, вет сарыште Ырес – тынысын саркуралже да эн кугу се‰ымаш. 

8/21 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова  

(ок.98-117). 
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Тропарь, глас 2 

Христос Юмын йєратыме апостолжо, аралалт кертдыме е‰-влакым утараш 

вашке. Кє тыйым Шке о‰ пеленже налын, Тудак тыйым колыштеш, да Чын Юмым 

палыдыме калык тўшкам поктен колташат Тудымак сєрвале, а мыланна тынысым да 

кугу чаманымашым йод.  

Кондак, глас 2 

Тыйын чот кўкшє улметым да яндарлыкетым кє каласен кертеш? Тый чудым 

ыштет, пареммашым пуэт, мемнан чонна верчат кумалат, вет Христосын 

йолташыже да Юмын шомакшым палыше улат. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Евангелийым возышо апостол Иоанн 

Богослов, Христосын Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым 

пагален шарнена.  

 

9/22 Пророка Исаии (VIII в. до Р.Х.). 

 

№33 Тропарь, глас 2 

Господь, Тыйын Исай пророкетым шарныме кечым пайремлена, да тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

 

Кондак, глас тойже 

Орланыше пророк Исай, ончык ужын моштымашым налын, Юмо нерген 

туныктенат, Господьын айдеме капым налшашыжым умылтарен, уло тўнялан кугу 

йўкын каласенат: Эн Яндар ™дыр кєргышкыжє Юмым налеш.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Исай, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

10/23 Апостола Симона Зилота (I). 

 

№37 Тропарь, глас 3 

Святой апостол Симон, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Поро е‰-влакын чонышкышт кугу уш-акылым пыштыше Симоным моктена, вет 

тудо Юмо нерген туныктен да кызыт Чапын престолжо ончылно капдыме куат-влак 

дене пырля куана, мемнан верч чарныде кумалеш.  

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Симон, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена.  

11/24 Священномученика Мокия (ок.295). 

№64 Тропарь глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Мокий, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 
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сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Священномученик Мокий, ўшанымаш авыртем дене аралалтын, закондымын 

илыше-влакын тўшкаштым се‰енат, Христос деч венецым налынат. Сандене суксо-

влак дене пырля куанет, тыйым моктен мурышо-влакым утаре да мемнан верч 

чарныде кумал. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Мокий, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

12/25 Святителей Епифания, епископа Кипрского (403), и Германа, патриарха 

Константинопольского (740). 

 

№46, 54 Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, меманам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

Кондак, глас тойже 

ªрыктарыше кок священный орланышым, Герман ден Божественный 

Епифанийым, ме, ўшаныше-влак, кўлеш семын моктена, вет чын Юмылан 

ўшаныдыме калыкым когартен, поро койыш-шоктышын кугу таинствыж нерген чын 

мурышо-влаклан те кугу уш-акылан туныктымашым пуэнда. 

 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Епифаний ден Герман кугу святитель-влак, 

тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  

13/26 Мученицы Гликерии девы (ок.177). 

№76 Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Гликерия пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, 

Тыйым кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, 

Тый денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый 

денет пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар 

надыр семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

№83 Кондак, глас 3 

Юмым Шочыктышо Яндар ™дыр Мариям йєратен, нарашталыкетым курымеш 

араленат, Господьым йєратымет верч тыршен, колымаш марте ушан пєръе‰ гай 

индыралтынат. Орланыше ўдыр, тыйым Христос Юмо ойыртемалтше венец дене 

палемден. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын орланышыже Гликерия, да 

Христос верч орланыметым пагален шарнена.  

14/27 Мученика Исидора Хиосского (251). 

№57 Тропарь, глас 4 
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Господь, Тыйын орланышет Исидор индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже 

Чот чапланыше орланыше да Юмын пуымо ушан святой Исидор, Юмым 

сєрвалымет дене тый сандалыклан пеш кугу вуйлатыше лийынат, сандене таче 

тыйым моктен мурена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Исидор, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

15/28 Преподобного Пахомия Великого (348). 

№51 Тропарь, глас 8 

Пахомий ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене волгалтын, 

сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Тўня тўр марте волгалтше волгыдо лийынат, ир мландым монах-влак дене 

темше олалашке савыренат, мемнан верч чарныде кумалын, шкендым шке ыресеш 

пудаленат, ыресетым вачышкет пыштен, пўтым кучен, капетым орландаренат. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Пахомий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

 

16/29 Преподобного Феодора Освященного (368). 

№50 Тропарь, глас 1 

Кєргыштет Юмым нумалше Феодор ачана, тый ир мландыште илыше, капет 

дене Суксо гай да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, 

молитвам лудын, пылпомышысо суапым налынат. Тый черле-влакым да тый декет 

ўшанен толшо-влакын чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, 

тыйым венец дене Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым 

Кондышылан чап лийже.  

Кондак, глас 2 

Преподобный ачана, тый Юмын суртыштыжо финик пуше‰ге гай пеледынат, 

пўтым пе‰гыдын кучымо порылыкын саскажым Господьлан конденат. Капдыме 

куат-влак дене тєр улметлан тыйым моктена.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Феодор ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

Тропарь преподобному Матфею,  

Яранскому чудотворцу, глас 1 
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Преподобный Матфей ачана, изиет годсек Христосым йєратенат да уло чонет 

дене Тудым кычалынат, Юмын кўштымашыжым тыршен шуктен, пўтым кучымо, 

кумалме да ў‰ышылык дене Господьын чаманымашыжым да паремден кертмаш 

вийым налынат, сандене тый декет ўшан дене толшо-влаклан поро лыпландарыше 

лийынат. Ынде тыгак Яра‰ ола да Виче кундемысе калык-влак верч, ачана-шамычын 

чын ўшанымашыштым мыланна пе‰гыдын кучаш полшыжо да чоннам утарыже 

манын, Христос Юмым чот сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Юмын ойырен налме преподобный Матфей ачана, Яра‰ олан чудым 

ыштышыже, шкендын яндар илышет дене Господьлан йєренат да чарныде кумалме 

суапым налынат. Тыйым волгыдын шарнена да йєратен йодына: мемнан чоннам 

утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

17/30 Апостола Андроника и святой Иунии (I). 

 

№40 Тропарь, глас 3 

Святой апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак, глас 2 

Волгалтше шўдырым, Юмым умылымашын волгыдыж дене калык-влакым 

сотемдарышым, Христосын апостолжо Андроникым да тудын дене пырля тыршыше 

кугу ушан Иуниям моктен мурен йодына: мемнан верч Христос Юмым чарныде 

сєрвалыза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын апостолжо Андроник ден кугу 

ушан Иуния, шке туныктымыда дене уло тўням волгалтарен, тўнян чыла 

ужашыжым Христос деке конденда.  

18/ 31 Мученика Феодота Анкирского и  

мучениц семи дев (303). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. 

Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Феодот ачана, орланыше-влак дене чот орланен, лишыл е‰-влак деч орлыкым 

чытыше пагалыме ўдыр-влак дене пырля чап венецым налынат, ынде мемнан верч 

Христос Юмым чарныде сєрвалыза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Феодот дене пырля орланыше святой-влак, 

да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 
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Июнь 

19/1 Священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех 

пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок.100). 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Патрикий, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас тойже 

Пагалыме орланыше Патрикий, священствын порылыкшо дене волгалтын, 

пеленет индыралтше-влак дене пырля орланымашын вўржє дене сылнештынат, 

Христос ончылно шогымет годым мемнамат шарналте. 

Величание 

Тыйым моктена, священномученик Патрикий ачана, пеленет орланыше-влак 

дене пырля пырля моктена да пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос 

Юмынам сєрваледа.  

20/2 Мученика Фалалея (ок.284). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Фалалей индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 3 

Орланыше-влак дене пырля орланыше да чапын Кугыжажын тале сарзыже, 

кугу ушан Фалалей, тый саркуралым нумалше, лийынат, идоллан служитлыше-

влакын кугешнымыштым чонетым тергымаш да орлык гоч се‰енат, сандене таче 

тыйым пагален шарнена. 

Величание 
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Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Фалалей, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

 

21/3 Владимирской иконы Божией Матери (празднство установлено в память 

спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 г.) 

Тропарь, глас 4 

Кучен Ашныше ™дыр, чудым ыштыше Тыйын юмо‰атым эр ўжара гай 

вашлийын, чапле Москва ола таче волгыдын йывырта. Юмо‰ат деке толын, 

Тыланет кумалына да тыге ойлена: Юмым Шочыктышо пеш чапле ™дыр, Тый дечет 

шочшо Христос Юмым сєрвале, Чаманыше улмыж дене Тудо чыла христиан ола 

ден элым да тиде кундемымат осал тушман деч арален шогыжо да мемнан чоннам 

утырыже.  

Кондак, глас 8 

Юмым Шочыктышо Ӱдыр, Тылат, чылам сеҥыше Воеводылан, Тыйын 

пагалыме юмо‰атын толмыж дене мемнам шыгыр гыч утарыметлан таум ыштен, 

Тыйым вашлийме пайремым волгыдын пайремлена да Тыланет тыге каласена: о, 

Поро Яндар Ӱдыр, йывырте. 

№14 Величание  

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, Тыйын 

святой тўсетым пагалена, вет тудын деке ўшанен толшо-влаклан Тый пареммашым 

пуэт. 

По полиелеи припев: 

Тыйым, Юмым Шочыктышо Авам, Херувим-шамыч дечат утла пагалышашым, 

Серафим-шамыч дечат та‰астарыдыме чаплым, чынак мокташ кўлеш. 

 

22/4 Мученика Василиска (ок.308). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Василиск индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 8 

Чот пагалыме Василиск, орланымаште тый пе‰гыде да лўддымє лийынат, 

чудо-влак дене єрыктаренат, Христосын лўмжым кўшкє нєлтен, орландарыше-

влакым вожылтаренат, сандене пагален ойлена: орланыше-влакын волгыдо 

порылыкышт, куане.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Василиск, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

 

23/5 Преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского (821). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 
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ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Михаил ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Чот пагалыме архиерей Михаил ачана, поро-койыш шоктышан священный 

орланыше, тый осал е‰-влакын чарымышт деч лўдын отыл, нунын шояк 

туныктымыштым се‰ен, кугу йўкын каласенат: Христосын да Тудын Эн Яндар 

Аважын юмо‰ажым пагалем, сандене тыйым моктена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Михаил ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

24/6 Преподобного Симеона столпника  

на Дивной горе (596). 

№50 Тропарь, глас 1 

Кєргыштет Юмым нумалше Симеон ачана, тый ир мландыште илыше, капет 

дене Суксо гай да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, 

молитвам лудын, пылпомышысо суапым налынат. Тый черле-влакым да тый декет 

ўшанен толшо-влакын чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, 

тыйым венец дене Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым 

Кондышылан чап лийже.  

Кондак, глас 2 

Преподобный ачана, кўшылсым шонен, мландымбалысе деч кора‰ынат, кў 

ме‰гым пылпомышыш савыренат, сандене чудо-влакын ўжарашт дене волгалтынат 

да мемнан верч Христос Юмым чарныде сєрвалет.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Симеон ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

27/7 Третье обретение главя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (около 

850). 

Тропарь, глас 4 

Христос ончыч Толшо пророк Иоанн, мландышке шылтыме тыйын вуетым 

Христос мыланна Юмын поянлыкше гай почын. Тидлан верч куанен погынена да 

мемнам пытымашна гыч тыйын сєрвалыметлан кєра Утарыше Юмым моктен 

мурена.  

Кондак, глас 6 

Тўнялан Юмын волгыдыжым пуышо ме‰ге, кечын волгыдыжо, Христос ончыч 

Толшо пророк, волгыдым шарыше шке Божественный вуетым тўня тўр марте 

ончыктенат, ўшан дене кумалше-влакым тудо святитла, да нуно мурат: Христосым 

Тынеш пуртышо кугу ушан Иоанн, мемнам чыланнам утаре. 

Величание 

Моктена тыйым, моктена, Утарышым Тынеш пуртышо Иоанн, тыйын чот 

пагалыме вуетым мумо кечым моктена.  

 

26/8 Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея (I). 
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№37 Тропарь, глас 3 

Святой апостол Карп, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 4 

Апостол Карп ачана, тый Черкылан волгыдо шўдыр гай улат, да тудо тыйын 

єрыктарыше пашат дене волгалтеш, тыйын нерген шарнымашым ўшан дене 

аралыше-влакым утаре.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Карп, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

27/9 Обретение мощей преподобного Нила Столобенского (1667). 

Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє Нил ачана, тый Селигер ерын отрошкыжо чот волгалтарыше 

волгыдо семын толынат, рвезет годымак Христосын ыресшым вачўмбакет пыштен, 

Тудын почеш тыршен каенат, яндарлыкет дене Юмо деке лишемынат, сандене 

чудым ыштен кертмаш дене пойдаралтынат. Святой мощет кийыме раке деке 

толын, алал чонна дене йодына: преподобный ачана, мемнан чоннам утарыже 

манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 8 

Юмылан йєрышє ачана, шочмо кундемым коден, ир мландыш, Селигер ерысе 

отрош илаш толынат, неле илыш дене шкендым индырен, поро пашат дене ятыр 

е‰ым єрыктаренат да чудым ыштен кертмашым Христос деч налынат. Тыйым 

пагалыше-влакым шарналте, да тыланет мурена: мемнан Нил ачана, куане. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Нил ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат. 

 

28/10 Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского (IX). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Никита ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 8 

Юмылан йєрышє Никита ачана, пашатын волгыдыж дене волгалтын, тый 

апостол престолым кучышо лийынат, Юмын чыла кўштымыжым шуктен, кўтўэтым 

кече семын волгалтаренат, сандене тылат мурена: Халкидон мландын ўя‰дышыже, 

куане. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Никита ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

29/11 Преподобномученицы Феодосии девы, Цареградской (730). 

Тропарь, глас 4 
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Орланыше Феодосиа авана, поро пашат дене Христосын яндар йолташыже да 

Святой Шўлышын йєратыме суртшо лийынат, айдеме тукымым шыгыремдыше 

тушманым вожылтаренат, порын орланен, ўшанымашын кердыж дене Копронимым 

се‰енат да Пылпомыш Кугыжанышыш йывыртен пуренат. ™шан дене тыйым 

шарныше-влаклан кугу чаманымашым эреак йод.  

Кондак, глас 2 

Чот поро пиалан орланыше Феодосиа, тый ласка илышым шкендын неле пашат 

дене сулен налынат, Христос Черкын осал тушманже Копронимым шке вўрет дене 

пич колтенат, кызыт Кўшылсє капдыме куат-влак дене пырля куанет да тыйым 

шарныше-влакым леведат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, орлыкым чытыше Феодосиа, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

30/12 Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской (383). 

№70 Тропарь, глас 8 

Преподобный Исаакий ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас тойже 

Юмылан йєрышє преподобный Исаакий ачана, тый Христос Черке деке 

пе‰гыде йєратымаш дене ылыжынат, Валентын вуйлатыме сапшым кученат да, 

черкым петырымыжлан верч осалын кола манын, каласенат. Ынде тыйым 

пагалыше-влак верч чарныде кумал.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Исаакий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

 

31/13 Мученика Ермия (II). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Ермий индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 6 

Орланыше Ермий ачана, тый Христос почеш каенат, чот шо‰геммешке 

лўддымє лийынат, закондымо е‰-шамычын осалыштым Христосын куатше дене 

чактаренат, юзо-шамычын йўктымє вўдышт тыйым пытарен огыл, вет тый манынат: 

Юмо мый денем гын, мыйым нигє огеш се‰е. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Ермий, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

1/14 Мученика Иустина Философа (166). 
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№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Иустин индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Иустин ачана, Юмын пуымо ушан мутет дене Юмын Черке сєрастаралтын да 

илышетын волгыдыж дене тўням волгалтара. Вўретым йоктарымет дене венецым 

налынат, Христос ончылно суксо-влак дене пырля шогымет годым мемнан верчат 

чарныде кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Иустин, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

2/15 Святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского (828). 

 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Никифор ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас тойже 

Кава гыч се‰ымаш венецым Юмо деч налше чот моктымо Никифор ачана, 

Христосын священникше-влакым вуйлатыше да туныктышо, тыйым ўшан дене 

шарныше-влакым утаре.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Никифор ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

3/16 Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы 

(ок.270-275). 

 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

№62 Кондак, глас 2 

Юмын орланышыже-влак, волгыдын волгалтарыше лийын, єрыктарыше пашада 

дене чыла чонаным волгалтареда, черым паремден да пич пычкемышым поктен 

колтен, мемнан верч Христос Юмым чарныде сєрвалыза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак: Лукиллиан 

ден Клавдий, Ипатий ден Павел, Дионисий да Павла ўдыр, да Христос верч 

орланымыдам пагален шарнена. 
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4/17 Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского (ок.326). 

№43 Тропарь, глас 4 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

Митрофан ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Митрофан ачана, тый Христослан ўшанымашым раш умылтаренат, тудым 

шуктен, ўшанле кўтўэтым шукемден куштенат, ынде мемнан верч Христослан 

чарныде кумалат да суксо-влак дене пырля куанет.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Митрофан ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

5/18 Священномученика Дорофея,  

епископа Тирского (ок.362). 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Дорофей, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Ин тропарь, глас 5 

Священный орланыше Дорофей ачана, кўчызє-влакым йєратымаш дене 

пойдаралтын, пўтым кучымын чаманымашыжым йырет шарен, Пылпомыш 

Кугыжаныште куанаш йєрышє лийынат, шке кўтўэт верч орланымым чытен, 

апостол тўшкаш пуренат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 5 

Поро пиалан Дорофей ачана, поро пашат, Юмын туныктымыжо да орлыкым 

чытымет дене кече дечат чот волгалтын, мландым сотемдаренат, шуко тўрлє 

юмылан кумалмым да осал туныктымашым пытаренат, сандене тыйым порын 

шарнена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Дорофей, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

6/19 Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского (IV-V). 

№46 Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, меманам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

Кондак, глас 2 

Юмылан йєрышє Виссарион ачана, кўшылсє куат-влак гай лийын, кайык семын 

иленат, жаплан пуымым коден, Христос Кугыжан пылпомышысо порылыкшо деке 

шуаш тыршен, Тудын деке шуынат, ынде мемнан верчат чарныде кумал. 

Величание 
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Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Виссарион ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

7/20 Мученика Феодота Анкирского (303). 

 

№64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Феодот, койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

№65 Кондак, глас 4 

Юмын пуымо ушан Феодот ачана, святитель саныште алал кумылын 

служитлен, орланымаш корным эртен, тый идоллан надырым пуымашым пытаренат 

да шке кўтўэтым аралыше лийынат, сандене тыйым пагален, ўшан дене шып 

йодына: шке кумалмет дене мемнам ойго гыч эре утаре.  

№66 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Феодот, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

8/21 Великомученика Феодора Стратилата (319. 

Тропарь, глас 4 

Лишыл е‰ деч орлыкым чытыше Феодор ачана, Пылпомышысо Кугыжан чын 

сарзыже-влакын поро воеводыжо, ўшанымашын саркуралже дене моштен вуйлатен, 

ия тўшкам чактарен, се‰ымашым кондышо орланыше лийынат, сандене тыйым 

ўшан дене моктена.  

Кондак, глас 2 

Чонетын лўддымылыкшє дене ўшанымаште пе‰гыдемынат, Юмын мутшым 

кидышкет умдо семын налын, тушманым се‰енат да орланыше-влак коклаште 

кугурак лийынат, ынде Христос Юмым мемнан верч нунын дене пырля чарныде 

сєрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Феодор, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

9/22 Святителя Кирилла, архиепископа  

Александрийского (444). 

№91 Тропарь, глас 8 

Чын ™шанымашке виктарыше, поро койыш-шоктышлан да яндарлыклан 

туныктышо, сандалыкын волгыдыжо, архиерей-влакын Юмын пуымо сылнылыкше, 

кугу уш-акылан Кирилл, шўм-чонын семўзгарже, тый туныктымашет дене чыла 

волгалтаренат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 6 

Поро пиалан преподобный Кирилл ачана, Юмо нерген шинчымаш келгытым 

тый мыланна Утарышын памашыж гыч пуэнат, тудо шояк туныктымашым се‰а да 

кўтўэтым чыла ойго деч утара. Юмын куатшым ончыктен, тый тўрлє калыклан 

туныктышо лийынат.  
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Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Кирилл ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

10/23 Обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского (1609). 

Тропарь, глас 4 

Святитель Василий ачана, арамак поктен колтымышт деч ончыч тый Муромын 

святительже лийынат, мантийым шарен, вўд ўмбач пуш дене кайыме семын 

капдыме куат гай єрыктарышын куштылгын каенат, Кўшылсє Юмын эрыкше да 

Юмын Аван арален виктарымыже дене Юмын утарыме Рязань олаш миен шуынат 

да, архиерейын престолжылан йєрен, Юмын пуымо кўтўэтым порын арален 

ашненат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 8 

Святитель Василий ачана, Муром олаште волгыдо шўдыр семын волгалтын, 

вўд дене Рязань марте шуынат, шке туныктымет да илышет дене е‰-влакым 

волгалтарен, Юмын Черкыжым порын аралет. Ынде шочшет-влакымат шарналте да 

нунын верч Христос Юмым да Тудын Аважым сєрвале. Алал чонна дене тыйым 

йодына: Христослан йєрышо да мемнан верч кумалше поро туныктышына, куане. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Василий ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

11/24 Апостолов Варфоломея и Варнавы (I). 

№40 Тропарь, глас 3 

Святой Варфоломей ден Варнава апостол-влак, мемнан чонлан сулык 

касарымашым пуыжо манын, чаманыше Юмым сєрвалыза.  

 

Кондак апостолу Варфоломею, глас 4 

Господьын апостолжо Варфоломей, туныктымашын волгыдыжо да лўдыкшє 

чудо-влак дене тый сандалыклан кугу кече семын толынат да тыйым пагалыше-

влакым волгыдыш на‰гает.  

 

Кондак апостолу Варнаве, глас 3 

Варнава ачана, Господьлан чын служитлен, шымле апостол-влак кокла гыч 

икымше лийынат, Утарыше Христос нерген тый Павел дене пырля каласкаленат да 

чылаштым волгалтаренат, сандене тыйым Божественный муро дене шарнена. 

№42 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой апостол-влак Варфоломей ден 

Варнава, шке туныктымыда дене уло тўням волгалтарен, тўнян чыла ужашыжым 

Христос деке конденда. 

 

12/25 Преподобного Онуфрия Великого (IV). 

Тропарь, глас 1 

Юмын пуымо ушан Онуфрий, шўлышетын ўжмыж почеш ир мландыш каен, 

тушто пророк Илия да Иоанн Креститель семын суксо гай шуко ий тыршенат, 

суксын кидше гыч Юмын Пырчесым налынат, кызытат нунын дене пырля Святой 
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Троицын волгыдыштыжо йывыртет, тыйым пагален шарныше-влакын утаралтмышт 

верч Тудым сєрвале.  

Кондак, глас 3 

Юмын пуымо ушан, поро пиалан преподобный ачана, Эн Святой Шўлышын 

волгыдыж дене волгадтын, мландымбалсе илышым коден, ир мландыш каенат да 

Чыла Пўрышє Юмым куандаренат, сандене Кугу Порылыкым Пуышо Христос 

тыйым чапландара.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Онуфрий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат.  

13/26 Мученицы Акилины (293). 

№76 Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Акилина пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, 

Тыйым кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, 

Тый денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый 

денет пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар 

надыр семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

Кондак, глас 2 

Чот пагалыме Акилина, нарашталыкетын порылыкшо дене чонетым эрыктен, 

орланымашет дене кўкшытыш кўзенат, Христос Качетым йєратымет верч 

индыралтын, кызыт Тудын ончылно суксо-влак тўшкаште куанен шогет, нунын дене 

пырля мемнан верчат кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын Акилина орланышыже, да 

Христос верч орланыметым пагален шарнена.  

14/27 Пророка Елисея (IX в. до Р.Х.). 

Тропарь, глас 4 

Моктымо Илия, кап дене суксо, пророк-влакын негызышт, Христос толшаш 

деч ончыч кокымшо Предтече, черле-влакым паремдаш да проказе черым эрыкташ 

Елисей пророклан кўшычын порылыкым колтен да тудым жаплыше-влаклан 

пареммашым пуа. 

Кондак, глас 2 

Поро пиалан Елисей, тый Юмын пророкшо лийынат, шке кўкшытетлан 

келшышын кок пачаш шуко порылыкым налынат, Илия дене пырля иленат. Христос 

Юмым тудын дене пырля мемнан верч чарныде сєрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Елисей, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

15/28 Святителя Ионы, митрополита Московского и  

всея России, чудотворца (1461). 

Тропарь, глас 4 

Святитель Иона ачана, самырык годсекак чыла ўшанетым Господьлан 

пыштенат, молитвам лудын, чот тыршен, пўтым кучен порын иленат. 
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Порылыкетым ужын, Юмо тыйым Шке Черкыжын кўтўчыжлан да архиерейжылан 

ойырен, сандене колымекет тыйын яндар капет тичмашак аралалтеш, мемнан 

чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 8 

Изиэт годымак шкендым Господьлан пуэнат, пўтым кучен, молитвам йўд-кече 

лудын, капетым сорлыклен, Эн Святой Троицылан йєрышє сурт да яндар ате 

лийынат, сандене Юмо тыйым Шке Черкыжын кўтўчыжлан да архиерейжылан 

шогалтен. Господьым йєратен, Тудын деке кайымет марте Черкым порын араленат. 

Тыйым шарныше-влакым ит мондо, да тыйым сєрвалена: чот пагалыме да кугу ушан 

святитель Иона ачана, куане.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Иона ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

16/29 Святителя Тихона, епископа Амафунтского (425). 

Тропарь, глас 1 

Кєргыштет Юмым нумалше Тихон ачана, тый ир мландыште илыше, капет 

дене Суксо гай да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, 

молитвам лудын, пылпомышысо суапым налынат. Тый черле-влакым да тый декет 

ўшанен толшо-влакын чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, 

тыйым венец дене Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым 

Кондышылан чап лийже.  

Кондак, глас 3 

Поро пиалан святой Тихон ачана, Юмылан йєрышын пўтым кучен, идол-

влакын шояштым сўмырал шуаш, е‰-влакым утараш, ия-шамычым поктен колташ, 

черым паремдаш тый кўшычын Лыпландарыше Юмын вийжым налынат, сандене 

тыйым Юмын йолташыжлан шотлен пагалена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Тихон ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

17/30 Мучеников Мануила, Савела и Исмаила (362). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 3 

Чот поро пиалан ачана-влак, Христослан ўшанымаш дене пе‰гыдемын, Тудын 

чашыж гыч шке кумылын йўын, перс-влакын шояк ўшаныштым да осалыштым 

мландымбаке сўмыралында, те Святой Троице семынак кумытын улыда, мемнан 

верч Юмым сєрваледа. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланышыже-влак Мануил, 

Савел ден Исмаил, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

Июль 
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18/1 Мученика Леонтия (70-79). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Леонтий индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 3 

Юмын пуымо кугу ушан орланыше Леонтий, чоя осаллыкышт верч тый 

орландарыше-влакым вожылтаренат, еллин-влакын шояк юмылан кумалмыштым 

чараш луктынат, поро койыш-шоктышлан туныктымет дене чыла е‰лан Юмым 

палымашым волгалтаренат, сандене тыйым йєратен шарнена. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Леонтий, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

19/2 Апостола Иуды, брата Господня (ок.80). 

Тропарь, глас 1 

Иуда ачана, Христосын тукымжо, лўддымє орланыше улметым пален, тыйым 

священный муро дене моктена, вет ондалымашым се‰ен, ўшанымашым араленат, 

сандене тыйын нерген святой шарнымашым пайремлена да кумалмет дене языкнам 

касарымашым налына.  

Кондак, глас 2 

Чыла моктымо апостол Иуда, тый келге ушетлан кєра ойырен налме тунемше 

да Христос Черкын се‰аш лийдыме ме‰гыже лийынат, калыклан Христосын 

мутшым туныктен, ик Юмылан ўшанаш кўштенат, Тудын дечак чапланен, паремден 

кертме вийым налынат да тый декет толшо-влакын черыштым эмлет. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Иуда, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

20/3 Священномученика Мефодия, епископа  

Патарского (312). Перенесение мощей  

святителя Гурия, архиеп.Казанского (1630).  

 

Тропарь священномученику Мефодию, глас 1 

Юмын пуымо ушан святитель Мефодий, мланде гыч Юмо дек Авельын вўржє 

кычкырыме семын тыйын вўретат шолып кычкыра, Юмын айдеме капан лиймыжым 

раш умылтарымет дене Оригенын шояк туныктымыжым вожылтаренат да 

Пылпомыш Суртыш пуренат. Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым 

сєрвале.  

Кондак, глас 4 

Мефодий ачана, тый Святой Троицын тайныжым шуктышо, Юмын 

єрыктарыше шўдымыжым туныктышо да православный е‰-влакын пе‰гыдылыкше 

улат, йо‰ылыш умылымашын шояжым тўжваке луктын, чын вера верч вўр марте 

индыралтмет дене священный орланыше лийынат, суксо-влак дене пырля Христос 

ончылно шогымет годым мемнан утаралтшаш верчат кумал.  

Величание 
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Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Мефодий ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

Тропарь святителю Гурию, первому  

архиепископу Казанскому, глас 4 

Святитель Гурий ачана, лилий пеледыш таман миром лукшо мощетым 

Утарышын черкыж гыч Юмын Аван лўмеш черкыш жаплен кондымо, Христос 

тудым чот пагалыме пєлек семын Шке Яндар Аважлан пуэн. Храм святой тамле 

пушет дене темын да тыйым, икымше вуйлатышыштым пуртен, архиерей-влакын 

престолышт йывыртен. Святитель, священноначальник да чыла ўшаныше-влакын 

погынжо тыйын чот моктымо паремдыше мощетым кусарымылан куанен. Юмылан 

йєрышє ачана, меат куанена да тыйым йодына: мемнан чонлан кугу чаманымашым 

пуыжо манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 4 

Святитель Гурий, алгаштарыше шижмашым се‰ен, яндарлыкет дене кече гай 

волгалтынат да тудым ўмырет мучко арален, Христослан ўшанымаш деке 

шукыштым конденат, сандене Юмо тыйын капетым арален коден, шуко чудо дене 

чылаштым єрыктарет. Шке кумалмет дене мемнам чыла ойго деч утаре манын 

сєрвалена да тыге ойлена: єрыктарыше ачана, Оза‰ олан моктымашыже да 

пе‰гыдылыкше, куане.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Гурий ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

21/4 Мученика Иулиана Тарсийского (ок.305). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Иулиан индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Поро койыш-шоктышын се‰аш лийдыме сарзыже Иулианым, чынын 

йолташыжым да саркуралже нумалшыжым, таче чыланат чапландарен мурена да 

йодына: мемнан верч Христос Юмым сєрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Иулиан, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

 

22/5 Священномученика Евсевия  

епископа Самосатского (380). 

№ 64 Тропарь, глас 4 

Юмылан йєрышє священномученик Евсевий, койыш-шоктышет дене апостол 

да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас тойже 
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Евсевий ачана, святитель саныште алал кумылын служитлен, орланымаш 

корным эртен, тый идоллан надырым пуымашым пытаренат. Мемнан чоннам 

утарыже манын, Христос Юмым сєрвале, вет тый Юмо деч йодаш тоштшо улат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Евсевий, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

 

23/6 Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память 

спасения Москвы от нашествия  

хана Ахмата в 1480 г.). 

Тропарь, глас 4 (также 21 мая/3 июня и 26 августа/8 сентября) 

 

Кучен Ашныше ™дыр, чудым ыштыше Тыйын юмо‰атым эр ўжара гай 

вашлийын, чапле Москва ола таче волгыдын йывырта. Юмо‰ат деке толын, 

Тыланет кумалына да тыге ойлена: Юмым Шочыктышо пеш чапле ™дыр, Тый дечет 

шочшо Христос Юмым сєрвале, Чаманыше улмыж дене Тудо чыла христиан ола 

ден элым да тиде кундемымат осал тушман деч арален шогыжо да мемнан чоннам 

утарыже. 

Кондак, глас 8 

Юмым Шочыктышо Ӱдыр, Тылат, чыла сеҥыше Воеводылан, Тыйын моктымо 

юмо‰атын толмыжо дене мемнам шыгыр гыч утарыметлан ме Тыйым вашлийме 

пайремым волгыдын пайремлена да Тыланет, чыла Кучен Ашнышылан, тыге 

каласена: о, Поро Яндар Ӱдыр, йывырте. 

Величание 

Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, Тыйын святой юмо‰ат 

деке ўшан дене толшо-влаклан пареммашым пуыметлан моктена.  

 

24/7 Рождество честного славного Порока,  

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Тропарь, глас 4 

Христос ончыч Толшо пророк, ме тыйым йєратен шарнена гынат, кўлеш семын 

моктен она мошто, вет тыйын єрыктарышын шочмет дене йочам ыштен кертдыме 

аватын ойгыжо пытен да ачатын йылмыже рудалтын, тыгак Юмын Эргын айдеме 

капан лиймыже тўнялан увертаралтын.  

Кондак, глас 3 

Йочам ыштен кертдыме ўдырамаш таче Христос ончыч Толшым шочыкта, 

тудыжо – пророк-влакын каласымыштын шукталтмыже, вет Кєн нерген пророк-

влак ончылгоч каласеныт, Тудын ўмбак Иорданыште кидшым пыштен, Юмын 

Шомакын пророкшо, туныктышыжо да ончыч Толшыжо почылтын. 

Величание 

Тыйым моктена, Утарыше деч ончыч толшо Иоанн, йочам ыштен кертдыме 

ўдырамаш деч єрыктарышын шочметым моктена. 

Припев 

Господьын святой кугу Предтечыже Иоанн, мемнан верч Юмым сєрвале.  
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25/8 Преподобномученицы Февронии девы (ок.404). Благоверного князя Петра, 

в иночестве Давида,  

и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии,  

Муромских чудотворцев (1228). 

№76 Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Феврониа пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, 

Тыйым кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, 

Тый денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый 

денет пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар 

надыр семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

Кондак, глас 6 

Феврониа сєрвален: чот ямле Христос Качем, Тыйын почешет каяш неле огыл, 

вет йєратымашетын шерыже чонемым ўшан дене тема, чаманымашетын 

моторлыкшо шўмемым шулыктара. Тылат верч орланымаш чашым йўын, ушан 

ўдыр-влак дене пырля суртыштет куанаш ўшанем. Юмылан йєрышє да 

индыралтмым чытыше ўдыр, подвигетым аклена да сєрвалена: Пылпомышын 

омсаже мыланнат ынже петырне манын, кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, лишыл е‰ деч орлыкым чытыше Феврониа, 

святой ўдыр, да тыйым пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалет.  

Тропарь благоверным князю Петру, в иночестве Давиду,  

и княгине Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромским,  

глас 8 

Поро пиалан Петр, тый чапле вожан пуше‰гын сылне укшыжо лийынат, кугу 

уш-акылан Феврониа пелашет дене коктын преподобный-влак семын порын илен, 

мландымбалнак Юмылан йєренда. Шочмо элдам тынысын аралаш Господьым 

нунын дене пырля сєрвалыза, а ме тендам эре пагален шарнена.  

Кондак, глас тойже 

Петр ачана, мландымбалысе князь улмет да жаплан пуымо чап нерген шонен, 

кугу уш-акылан Феврониа пелашет дене тўняште порын илен, е‰-влакым чаманыме 

да кумалме дене Юмылан йєренда. Колымыда деч вара шўгарыште пырляк улыда да 

пареммашым ужаш лийдымын пуэда. Тиде ола ден тендам моктышо е‰-влакым 

арален кодыжо манын, Христосым кызытат сєрвалыза.  

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, чудым ыштыше святой Петр ден Феврония, 

тендан нерген святой шарнымашым аралена, вет мемнан верч Христос Юмым 

сєрваледа. 

 

26/9 Тихвинской иконы Божией Матери (1383). 

Тропарь, глас 4 

Поро Яндар ™дыр, Владычице, Тыйын чот пагалыме юмо‰ат южышто таче 

волгыдо кече гае волгалтын, чаманымашыже дене тўням волгалтарен. Кугу Россий 

тудым Юмын кўшыч колтымо пєлекше семын алал чон дене налын да Тыйым, 
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чылажымат Кучен Ашныше Юмын Авам, чапландара, Тый дечет шочшо Христос 

Юмынам куанен мокта. Юмым Шочыктышо Царице, Шке Эргычым сєрвале: 

христиан-влакын олашт ден элыштым осал тушман деч аралыже, Юмын тўсшылан 

да Тыйын эн яндар тўсетлан ўшан дене кумалше-влакым утарыже. 

Кондак, глас 8 

Христослан таум ыштен, Юмым Шочыктышо Яндар ™дыр деке толына да 

чудым ыштыше юмо‰ажым йєратен ончен, сукен шинчын сєрвалена: о Владычице 

Мария, чот пагалыме тўсетын єрыктарышын толмыжо дене тиде элым тынысыште 

арале да христиан-влакым порын ашне, пылпомышысо илышлан йєрышым ыште. 

Тыланет ўшанен манына: тўням утарыше Яндар ™дыр, куане.  

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, Тыйын 

юмо‰ат деке ўшан дене толшо-влаклан пареммашым пуыметлан моктена.  

Припев: 

Тыйым, Юмым Шочыктышо Авам, Херувим-шамыч дечат утла пагалышашым, 

Серафим-шамыч дечат та‰астарыдыме чаплым, чынак мокташ кўлеш. 

27/10 Преподобного Сампсона странноприимца (ок.530). 

Тропарь, глас 8 

Е‰-влакым чаманыше поро пиалан преподобный Сампсон ачана, чытымашет 

дене молитвам чарныде лудын, йорло-влакым йєратен, ончыкылык суапым налынат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас тойже 

Юмын пуымо ушан преподобный Сампсон ачана, сай эмлызе да чылашт верч 

порын кумалше, тыйын Божественный мощет деке йєратен толына да паремден 

кертме порылыкым пуышо Христосым псалом да муро дене куанен чапландарена. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Сампсон ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

Обретение мощей прп.Амвросия Оптинского (1998). 

Тропарь, глас 5 

Амвросий ачана, тый декет ме паремдыше памаш деке толмо семын толына. 

Тый мемнам утаралатме корныш луктат, молитват дене тўрлє ойго да орлык деч 

аралет, кап ден чонна корштымо годым лыпландарет, эн чотшо ў‰ышылыклан, 

чыташ да йєраташ туныктет. Мемнан чоннам утарышаш верч Айдемым йєратыше 

Христосым да Тудын Чаманен Утарыктыше Аважым сєрвале. 

Кондак, глас 2 

Кўтўчє-влакым Вуйлатышын кўштымыжым шуктен, тый старчествын 

порылыкшым налынат, тый декет ўшан дене толшо чыла е‰ верч шўмет йўлен. 

Сандене меат, тыйын шочшет-влак, йєратен мурена: святой Амвросий ачана, 

мемнан чоннам утарышаш верч Христос Юмым сєрвале. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Амвросий ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

28/11 Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и 

Иоанна (412). 

Тропарь, глас 5 
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Христос Юмо, святой орланышет-влакын єрыктарыше пашаштым Тый 

мыланна се‰аш лийдыме пырдыж семын пуэнат, нунын кумалмышт дене калык-

шамычын осал шонымашыштым шалате, вет Тый Икте Поро да Айдемым 

Йєратыше улат.  

Кондак, глас 3 

Юмын пуымо ушан Кир ден чапланыше Иоанн святой-влак, те Юмын 

порылыкшо деч чудым ыштен кертмашым налында, кап ден чоннан осал 

кумылшупшмашыжым шке кидда дене ужаш лийдымын руал ойырен, єрыктарыше 

пашам чарныде ыштеда, вет те Юмын эмлызыже улыда.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше-влак Кир ден Иоанн, да 

Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII 

Тропарь, глас 4 

Юмым Шочыктышо ™дыр, Владычице, таче мыланна тўня кумдыкысо 

йывыртымаш волгалтын: вет Тый святой Афон курыклан Шкендын паремдыше 

юмо‰атым пєлекленат. Святой Троицым мокташ эн яндар Шке кидетым юмо‰аште 

кумытым да шелалтдымым ончыктенат. Тылат ўшанен кумалше-влакым умылаш 

ўжат: кок кидет дене Шке Эргычым, мемнан Господьнам, кучет. Леведышетым 

кычалын, Тый декет кугу ўшан дене жаплен толшо-влакым кумшо кидет дене тўрлє 

нелылык, ойго деч арален, левед шогет, чыла осал деч утарет, тушманым кора‰дет, 

сандене ме Тыланет Афон дене пырля мурена: Поро Пўрымашан ™дыр, йывырте, 

Тый денет Юмо.  

Кондак, глас 8 

Юмын Эн Яндар Аваже, таче Тыйын куанле пайремет толын, ўшаныше-влак, 

йывыртымаш дене темын, Тыйын да Тый дечет Шочшо Азан, чын Юмын, пагалыме 

юмо‰адан єрыктарышын толиыжым моктен мурат, вет Тый кок кидет дене Шке 

Эргычым кучет, кумшо кидет дене мемнам тўрлє нелылык да ойго деч аралет, чыла 

осал да кепшыл деч утарет.  

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Эн Яндар ™дыр, Тыйын святой юмо‰атын 

єрыктарыше улмыжым моктена. Кумытло Юмынан чапше лўмеш эн яндар Тыйын 

кидет тушто кумыт уло. 

 

29/12 Славных и всехвальных первоверховных  

апостолов Петра и Павла (67). 

Тропарь, глас 4 

Апостол-влакын кугуракышт да чыла калыкым туныктышо-влак, тўнялан 

тынысым да мемнан чонлан кугу чаманымашым пуыжо манын, Чылам Ашныше 

Юмым сєрвалыза.  

Кондак, глас 2 
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Юмо нерген пе‰гыдын туныктышо кугурак апостолет-влакым, Господь, Тый 

Шке порылыкетын куанышкыже да шыпышкыже пуртенат, вет Тый Икте мемнан 

шўмнам палыше улат да нунын орланымышт ден колымыштым эн кугу саска гай 

налынат.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын апостолжо-влак Петр ден Павл, 

шке туныктымыда дене уло тўням волгалтаренда да тўнян чыла ужашыжым 

Христос деке конденда. 

30/13 Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его; 

Иакова Заведеева и Иоанна, брата его; Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 

Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея; Симеона Зилота и Матфия. 

Тропарь Собору 12-ти апостолов, глас 4 

Апостол-влакын кугуракышт да чыла калыкым туныктышо-влак, тўнялан 

тынысым да мемнан чонлан кугу чаманымашым пуыжо манын, Чылам Ашныше 

Юмым сєрвалыза.  

Кондак, глас 2 

™шанымашын кўжым Христос волгыдын чапландара, ме таче Павел ден латкок 

тунемшыжын погынжым пагален шарнена да пайремлена, нуным Чапландарышым 

моктена.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, латкок святой апостол-влак, шке 

туныктымыда дене уло тўням волгалтаренда да тўнян чыла ужашыжым Христос 

деке конденда. 

 

1/14 Бессребреников Космы и Дамиана,  

в Риме пострадавших (284). 

№ 98 Тропарь бессребреникам, глас 8 

Акым налде тыршыше да чудым ыштыше Косма ден Дамиан, мемнан чернамат 

эмлаш толза: яра налме порылыкдам мыланнат яра пуыза. 

№ 99 Кондак, глас 2 

Моктымо эмлызе да чудым ыштыше-влак, паремдымаш порылыкым налын, 

ойгышто улшо-влаклан тазалыкым пуэда, єрыктарыше пашада дене тўням 

паремден, осал шўлышын алгаштарымыжым шке толмыда дене се‰ыза.  

№ 100 Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, чудым ыштыше эмлызе-влак Косма ден 

Дамиан, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

№ 101 Ино величание 

Тендам моктена, єрыктарыше паша дене чапланыше Косма ден Дамиан, святой 

лўмдам волгыдын шарнена, вет те йомшо-влакым туныктышо, черле-влакым 

эмлыше, суксо-влак дене мутланыше улыда.  

2/15 Положение честной ризы Пресвятой Богородицы  

во Влахерне (458). 

 

Тропарь, глас 8 
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Юмым Шочыктышо Яндар ™дыр, е‰-влакын Леведышыже, эн яндар капетын 

ўмбал вургемже ден ўштетым Тый Шке олатлан пе‰гыде аралтышлан пуэнат, 

яндарын шочыктымет дене курымашлык лийынат, Тый денет ушнымаште пўртўс 

ден жап уэмыт, сандене Тыйым сєрвалена: Шке олатлан тынысым да мемнан чонлан 

кугу чаманымашым пєлекле. 

Кондак, глас 4 

Чыла е‰ын Леведышыже, Юмын пуымо порылыкан Эн Яндар ™дыр, Тый чыла 

ўшаныше-влаклан курымашлык вургемым, Шкендын святой капетым леведме 

священный вургеметым пєлекленат, сандене тудым пыштымым йєратен 

пайремлена да Тыйым, Яндар ™дыр, лўдын сєрвалена: христиан-влакын 

Моктымашыже, куане.  

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, Тыйын 

святой вургеметым пагален пыштымым шарнена. 

 

3/16 Мученика Иакинфа (108). 

 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Иакинф индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 6 

Чот Чаманыше Христос, Тыйын орланыше е‰ет шке чоныштыжо илыш 

пуше‰гым, Тылат ўшанымашым, куштен, Едемысе райын эн пагалымыже лийын да 

кишкын ондалыше пуше‰гыжым шўлыш дене лўдде пытарен, Тыйын чапет дене 

венчаялтын. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Иакинф, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

 

4/17 Святителя Андрея, архиепископа Критского (712-726). 

 

Тропарь, глас 1 

Йєратен мурен, йылме мастарлыкетын семўзгарже дене Христосын Черкыжым 

куандаренат, Эн Святой Троицын чапшым Юмын пуымо мут дене раш каласенат, 

сандене тыйым, Критын кўтўчыжє Андрейым, Юмын тайным ойлышым, шарнен 

мурена да Шкенжын єрыктарыше святойжо-влак дене чапланыше Христосым 

моктена. 

Кондак, глас 2 

Преподобный Андрей ачана, Юмын сылне мурыжым тєтыретпуч гай раш 

шергылтарен, Святой Троицын волгыдыж дене волгалтын, тўнян кугу волгыдыжо 

лийынат, сандене чыланат тыйым сєрвалена: мемнан верч чарныде кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Андрей ачана, да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 
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5/18 Преподобного Афанасия Афонского (1000). 

 

Тропарь, глас 3 

Эре моктымо Афанасий ачана, илымет годымак суксо-влакым єрыктаренат, вет 

шинчалан койдымо ия-шамыч дене кучедалын, нуным чактаренат. Христос тыланет 

шуко моштымашым пуэн, мемнан чоннам утарыже манын, Тудым сєрвале. 

 

Кондак, глас 8 

Шинчалан койдымо шўлышым раш ужшо, Юмо нерген чыным ойлышо, тый 

шке кулет-влак верч чарныде кумалат, сандене кўтўэт йодеш: «Афанасий ачана, 

тыланет куане манын мурышо-влакым орлык деч кора‰де да утаре».  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Афанасий ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

Обретение честных мощей преподобного Сергия,  

игумена Радонежского, чудотворца (1422). 

 

Тропарь, глас 8 

Юмылан йєрышє Сергий ачана, рвезет годсекак шке чонышкет Христосым 

пуртенат, мландымбалысе арам паша деч кора‰аш шонен, ир мландыш лўддымын 

каенат да тушто мут колыштмашын шочшыжым, ў‰ышылыкын саскажым, 

куштенат. Святой Троицын илыме верже лийын, тый декет ўшан дене толшо-

влакым єрыктарыше пашат дене волгалтаренат, чылаштлан пареммашым тичмашын 

пуэнат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 8 

Мланде гыч кече семын волгалтше пагалыме мощетым таче тичмашын аралалт 

кодшым мумо, тудо тамле пушан пеледыш семын шуко єрыктарымаш дене 

волгалтеш да ўшаныше-влаклан тўрлє пареммашым пуа, ойырен налме кўтўэтым 

куандара, вет тудым кугу уш-акыл дене погенат да порын кўтенат. Кызытат Святой 

Троице ончылно нунын верч кумал шогет, да тыланет мурена: Юмын пуымо ушан 

Сергий ачана, куане.  

 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Сергий ачана, тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат. 

 

 

Преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны Алапаевской, 

Московской 

Тропарь, глас 1 
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Юмын пуымо ушан Елисавета, княжна чапетым ў‰ышын шылтенат, Марфа ден 

Мария гай тыршен служитлен, Христосым пагаленат. Чаманыме, чытыме да 

йєратымаш дене яндарештын, шкендым чын надыр семын Юмылан конденат. Поро 

койыш-шоктышетым да орланыметым аклен, тыйым, чын туныктышынам, алал 

чонна дене йодына: святой орланыше кугу княгиня Елисавета, мемнан чоннам 

утарыже да волгалтарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

Кондак, глас 2 

™шанымаш подвигын кўкшытшым кє каласа: лишыл е‰ деч орланымашым чытыше 

кугу княгиня Елисавета мланде йымалне, райын волгыдыштыжо гае, суксо-влак 

дене пырля псаломым мурен куанен да, пуштмашым чытен, Юмым палыдыме 

орландарыше-влак верч йодын: Господь, нунын тиде сулыкыштым кудалте, вет мом 

ыштымыштым огыт пале. Тудын кумалмыж дене, Христос Юмо, мемнан чоннам 

чамане да утаре.  

Тропарь, глас 4 

Тынысым, ў‰ышылыкым да йєратымашым шке чонышкет илаш пуртен, 

йєсланыше-влаклан тургыжланен служитленат. Орланымашым чытыше княгиня 

Елисавета, мученица Варвара дене пырля Христос верч святой орланымашым да 

колымашым ўшан дене чытенат. Тендам йєратен пагалыше-влак верч пырля 

кумалза. 

Кондак, глас 5 

Христосын Ыресшым налын, тушман-влак верч кумалын, кугыжаныш чап гыч 

тый пылпомышысо порылыкыш вонченат да курымаш куаным налынат. Святой 

орланыше княгиня Елисавета, мученица Варвара дене пырля мемнан чонна верч 

кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, орланымашым чытыше кугу княгиня 

Елисавета, да тыйым пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалет.  

Ино величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмылан йєрышє святой орланыше 

Елисавета, да Христос верч орланыметым пагален шарнена.  

6/19 Преподобного Сисоя Великого (429). 

Тропарь, глас 2 

Сисой ачана, тысе илыш деч кора‰ын, пўтым кучен, капын йодмыжым 

сорлыклен, ир мландыште илымет дене капкылын сутланымыжым пытарен, 

мландымбалысе суксо да Пылпомышысо айдеме лийынат, монах-влакын 

туныктышышт, тыланет мурена да йодына: мемнан чоннам утарыже манын, 

Христос Юмым сєрвале  

Кондак, глас 4 

Сисой ачана, тыршымет дене мландымбалне суксо гай лийынат, Юмын пуымо 

палдарыше пале дене тый ўшаныше-влакын шонымыштым волгалтаренат, сандене 

тыйым ўшан дене пагален шарена.  

Величание 
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Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Сисой ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

 

7/20 Преподобного Фомы, иже в Малеи (X). 

Тропарь преподобным Фоме Малеину и Акакию,  

иже в Лествице, глас 1 

Фома єрыктарыше пашаж дене, Акакий мут колыштмыж дене тўнялан Юмын 

волгыдыжо да монах-влакын илыше ўжарашт семын волгалтыныт. Юмо деч йодаш 

тоштшо-влак, ойго годым мемнан верч кумалза. Тендам волгыдын шарныше-

влаклан сулык касарымашым пуыжо манын, Христос Юмым сєрвалыза. 

Кондак преподобному Фоме Малеину, глас 4 

Кугу се‰ымашым лўддымын ончыктен, Юмым йєратымаш дене ыренат, 

мландымбалысе кугыжа ден моторлыкым коден, Малей курыкыш илаш каенат, 

тушеч Пылпомышысо кугыжа-влакын Кугыжашт деке нєлталтынат. Фома ачана, 

мемнан верч чарныде кумал.  

Кондак преподобному Акакию, глас 2 

Кугу ушан преподобный Акакий, изинекак тўням коден, Христос почеш каенат, 

кугешнен орландарышым тый Христосын шке кумылын ў‰ышеммыж дене се‰енат. 

Мемнан верч чарныде кумал.  

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, Юмылан йєрышє Фома ден Акакий ачана-влак, 

тендам пагален шарнена, вет те монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улыда.  

8/21 Явление иконы Пресвятой Богородицы  

во граде Казани (1579). 

Тропарь, глас 4 

Кўшнӧ улшо Юмын чаманен утарыктыше Аваже! Шкендын Эргычым, мемнан 

Христос Юмынам, чылан верчышт сєрвален, Тыйын левед аралымашкет мийыше-

шамычлан чылалан утарымашым ыштет. О, Ашныше Юмын Аваже, мемнам 

чыланнам утарыкте! Ойгышто, орлыкышто, шуко язык дене нелемын, черланен, 

Тыйын моткоч яндар тўсет ончылно, шинчавўд дене ойгырен-шортын, чон дене 

шонен-юмылтен шогышо-шамычым, чылам, осал дечын утаре, Тыланет чарныдеак 

ўшаныше-шамычлан порылыкым, куштылгылыкым пу, Юмым Шочыктышо Ӱдыр, 

чыламат утаре: Тый вет Шкендын еҥет-шамычлан Юмын Леведышыже улат. 

Кондак, глас 8 

Вашке Полшышына деке, Яндар ™дырын леведышыже деке, тиде шып да поро 

верыш, ямде да шокшо утарымаш деке, чыланат толына, кумалаш да сулыкнам 

касараш вашкена: вет Поро Яндар ™дыр мыланна пытыдыме чаманымашыжым пуа 

да Юмо деч лўдшє Шкенжын ўшанле кулжо-влаклан полшаш вашка, кугу ойго да 

орлык деч утара. 

Величание 

Юмым Шочыктышо Эн Яндар ™дыр, Тыйын святой юмо‰атым пагалена, вет 

тудын деке ўшанен толшо-влаклан поро полыш пуалтеш. 

9/22 Священномученика Панкратия,  

епископа Тавроменийского (I). 
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№64 Ин тропарь, глас 4  

Юмылан йєрышє священномученик Панкратий, койыш-шоктышет дене 

апостол да нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш 

шуынат, сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте 

орланенат. Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 4 

Поро пиалан Панкратий ачана, Тавромений кундемын волгыдо шўдыржє, 

Христос верч священный орланыше, Тудын ончылно шогет да тыйым пагален 

шарныше-влак верч кумалат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священный орланыше Панкратий ачана, да 

тыйым пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

10/23 Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625). 

Тропарь, глас 4  

Таче ме, ўшаныше-влак, Утарыше Юмынан паремдыше Божественный 

вургемже деке толына. Тудым ўмбакыже чиен, Шке Святой Вўржым Ыресеш 

йоктарен да тушманлан тарзыланыме деч мемнам утарен. Тудлан тауштен мурена: 

Айдемым Йєратыше Христос, пагалыме вургемет дене шочмо мландынам, 

архиерей ден чыла е‰ым да олам арале, мемнан чоннам утаре.  

 

Кондак, глас тойже 

Кучен Ашныше Юмо, Тый чыла е‰лан курымаш чиемым, утарыше 

паремдымашым, Шке Божественный поянлыкетым, пагалыме вургеметым, пуэнат. 

Айдеме капым налмеке, илышым пуышо святой капкылетым тудын дене леведынат. 

Тидым кумылын умылен, волгыдын пайремлена, Порылыкым Пуышо Христослан 

лўдын, йєратен мурена да сєрвалена: Шке чаманымашет дене архиерей ден чыла 

е‰ым да мландынам тынысыште арале. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Илышым Пуышо Христос, Божественный 

вургеметым пагален пыштымым порын шарнена.  

 

11/24 Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальной, имже 

Православие утвердися (451). 

№76 Тропарь, глас 4  

Иисус, Тыйын Евфимия пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, 

Тыйым кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, 

Тый денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый 

денет пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар 

надыр семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

Кондак, глас тойже 

Шўмыштышт Юмым нумалше 630 ача деч чын туныктымашым ойырен налше 

да аралыше чыла моктымо авана, тый Христос Качет верч орланымаш ден 

ўшанымаш подвигым шокшын шуктенат, кызытат Тудым сєрвалет: Юмын Аван 
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полшымыж дене православный кугыжа-шамыч чыла шояк туныктымаш ден тушман 

кержалтмашым се‰ышт.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Евфимия, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской,  

во Святом Крещении Елены (969). 

 

Тропарь, глас 1 

Курымеш моктымо Ольга, ушетым Юмым палымаш шулдыр дене пойдарен, 

шинчалан койдымо верыш чо‰ештен кўзенат, чылажымат Пўрышє Юмым муын, 

тынеш пурымет дене угыч шочынат, илыш пуше‰гылан йывыртен, капет дене 

курымеш тичмаш улат. 

Кондак, глас 4 

Таче ме чылаштлан Порым пуышо Юмым моктена, вет Тудо Руш мландыште 

Юмын пуымо ушан Ольгам чапландарен. Ольган кумалмыж дене мемнан чонлан 

сулык касарымашым пуыжо манын, Юмым сєрвалена.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, апостол-влак дене тєр улшо поро пиалан 

княгиня Ольга, да святой шарнымашым аралена, вет тый идол-влакым пытаренат да 

Российысе е‰-влакым Святой Тынеш пурымаш дене волгалтаренат. 

12/25 Мучеников Прокла и Илария (ок.98-117). 

 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже  

Орланыше Прокл ден Иларий, пагалыме индыралтмыда эр шўдыр гай 

волгалтын да єрыктарыше пашадан волгыдыжо мемнамат волгалтарен. Сандене 

тендам пагален шарнена, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым 

сєрвалыза.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше Прокл ден Иларий, да 

Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII). 

 

Тропарь, глас 4 

Тыйын пеш пагалыме «Троеручице» юмо‰ат Сербий гыч Афоныш волгыдо 

шўдыр гай толын. Хиландар монастырь тудым Юмын кўшыч пуымо пєлекше семын 
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йєратен налын да Тыйым, Кучен Ашныше ™дыр, чапландарен, уло чон дене йодеш: 

Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, курымеш мемнан дене лий. 

 

Кондак, глас 3 

Таче ™дыр мыланна Шке поро кумылжым почеш, Афон курык Тудлан таум ышта, 

суксо ден монах-влак Тудым моктен мурат. «Троеручице» юмо‰ат Сербий гыч 

єрыктарышын толын да, мыланна верч толын, Хиландар монастыреш верлана. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Эн Яндар ™дыр, Тыйын святой юмо‰атын 

єрыктарыше улмыжым моктена. Кумытло Юмынан чапше лўмеш эн яндар Тыйын 

кидет тушто кумыт уло. 

 

13/26 Собор Архангела Гавриила 

 

№15, 20 Тропарь, глас 4 

Пылпомышысо куат-влакын Архистратигышт, ме, йєрдымє-влак, тендам эре 

йодына: мемнам, сукен возын сєрвалыше-влакым, ужаш лийдыме шулдырдан чапше 

дене левед аралыза да, кўшылсє куат-влакын вуйлатышышт семын, шке кумалмыда 

дене чыла ойго гыч утарыза. 

Кондак, глас 2 

Суксо-влакым вуйлатыше ушан Гавриил, Пылпомышто Юмын чапшым ужын, 

мландымбаке порылыкым пуэнат. Юмын чапшылан служитлыше, тўнялан Юмын 

пуымо сарзе, тый мыланна полшо, да мемнам нигєат ок се‰е, тыланет мурышо-

влакым утаре да арале. 

 

№16, 21 Ин кондак, глас 2 

Юмын Архистратигше, Юмын чапшылан служитлыше, Суксо-влакым 

вуйлатыше да е‰-шамычым туныктышо, мыланна пайдалым да кугу чаманымашым 

йод, вет тый Пылпомышысо капдыме куат-влакын Архистратигышт улат. 

 

14/27 Апостола от 70-ти Акилы (I). 

 

№37 Апостолу, глас 3 

Святой апостол Акил, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 4 

Господьын апостолжо, моктымо Акил, тый Черкылан куатле кече гай улат, 

тыйым пагалыше-влакым тудо тыйын туныктыметын волгыдыж дене волгалтара.  

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Акил, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 
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15/28 Мучеников Кирика и Иулиты (ок.305). 

 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже  

Христосын орланышыже Иулита шке Кирик шочшыжым кидыштыже 

нумалмыж годымак «Христос – орланыше-влакын Моктымашышт» манын, 

эргыжым пєръе‰ подвигыш куанен ўжын.  

 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше Кирик ден Иулита, да 

Христос верч орланымыдам пагален шарнена.  

 

Равноапостольного Великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, 

Крестителя Руси (1015) 

Тропарь, глас 4 

Властьым пе‰гыдын кучышо моктымо Владимир, тый Юмын утарыме Киевын, 

чыла ола-влакын олаштын, престолыштыжо шинченат да шергакан кўм кычалше 

купеч гай лийынат. Православный вера нерген палаш посол-шамычым Царьград 

олашке колтымет дене тый эн шергакан шерым – Христосым – муынат. Тудо тыйым 

кокымшо Павел семын ойырен налын да тынеш пурымо святой вўдеш шўм-чонетым 

да капетым сокыр улмышт деч утарен, сандене ме, тыйын е‰ет-шамыч, тыйын 

мален колтымо гай колыметым пагален шарнена да йєдына: Россий 

кугыжанышетын чыла вуйлатышыж ден калыкше-шамычын утаралтмышт верч 

Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 8 

Чот моктымо Владимир, чапланыше апостол Павел семын ийготым погымек, 

идол-влаклан кумалметым йоча модыш гае коден, ушым шындыше пєръе‰ семын 

тый тынеш пурымо вургем дене яндарештынат. Кызыт Утарыше Христос ончылно 

шогымет годым Россий кугыжанышетым кучышо да чыла е‰ын утаралтмышт верч 

кумал. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, апостол-влак дене тєр улшо кугу князь 

Владимир, идол-влакым шалатыше да уло Россий кугыжанышым святой Тынеш 

пуртымаш дене волгалтарыше улметым пагален шарнена.  

 

16/29 Священномученика Афиногена епископа и  

десяти учеников его (ок.311). 

 

Тропарь, глас 8 

Юмылан служитлаш ойырен налме Афиноген ачана, жертвым кондышо 

служитель, тый Христослан тунемшет-влакым священный надыр семын конденат. 



136 
 

™шаныдымаш дене осалланыше калыкым се‰ен, Юмын мутым палыше пачат-

шамыч дене пырля шкежат Пылпомышысо кўтўшкє каенат. Христос Юмо, 

орланышет-влакын кумалмышт дене Шке кўтўэтым пире-шамычын пытарымышт 

деч утаре.  

Кондак, глас 4 

Священномученик Афиноген ачана, Чыла Кучышын мутшым шуктышо кўтўчє, 

тый Христосын пачаже-влак верч чонетым пуэнат. Сандене тыйым да пеленет 

орланыше лу тунемшетым, Юмо деч лўдмаш да туныктымашет дене 

пе‰гыдемдыме-влакым, моктена. Те Чыла Кучышылан йєренда, да Тудо илышым 

пуышо кидше дене тыланда венецым чиктен. Тудым мемнан верч сєрвалыза. 

Величание 

Тыйым моктена, священномученик Афиноген, лу тунемшет дене пырля 

моктена, да тендан нерген святой шарнымашым аралена, вет те мемнан верч 

Христос Юмынам сєрваледа.  

 

17/30 Великомученицы Марины (Маргариты) (ок.284-305). 

№76 Тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Марина пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, Тыйым 

кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, Тый 

денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый денет 

пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар надыр 

семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан чоннам 

утаре.  

Кондак, глас 3 

Орланыше яндар ўдыр Марина, нарашталыкын порылыкшо дене 

сєрастаралтын, тый курымашлык венец дене сылнештынат, орланымашын вўржє 

дене чеверген, єрыктарыше пареммаш дене порын волгалтынат да орланымаште 

се‰ымет верч кугу моктымашым налынат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын орланышыже Марина, да Христос 

верч орланыметым пагален шарнена.  

 

18/31 Мученика Емилиана (363). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Емилинан индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 3 

Чот моктымо орланыше Емилиан, Юмым йєрамымаш дене ылыжын, 

орландарышын тулжо деч лўдын отыл, шке кумылын лўдде пурен, виян тулеш 

тўрыснек йўленат да Чыла Кучышо Юмо деке надыр семын каенат, мыланна кугу 

чаманымашым пуыжо манын, Христосым сєрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, орланыше святой Емилиан, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  
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Август 

 

19/1 Преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого (380). 

№70, 82 Ин тропарь глас 8 

Юмылан йєрышє Макрина авана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 4 

Юмылан йєрышє Макрина авана, поро Юмым уло шўмет дене йєратен, Тудын 

Кугун Пагалыме Ыресшым вачышкет пыштен, почешыже тыршен каенат, сандене 

сулык касарымашым налынат.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Макрина авана, тыйын 

нерген святой шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалет. 

 

Ин тропарь преподобному Серафиму Саровскому и всея Руси чудотворцу, глас 

4 

Поро пиалан ачана, изиэт годсекак Христосым йєратен, Тудлан иктылан тул 

гай служитлаш шоненат, е‰ уке верыште чарныде кумалын, пашат дене чот 

тыршен, пушкыдо шўмышкет Христосын йєратымашыжым погенат да Юмын Аван 

ойырен налме е‰же лийынат, сандене тыйым йодына: преподобный Серафим ачана, 

шке кумалмет дене мемнам утаре.  

Кондак, глас 2 

Тўнян чевержым да тысе илышын йомшашыжым коден, Саров обительыш 

толынат да, суксо семын илен, шукыштлан утаралтмаш корно лийынат, тидлан 

Христос тыйым чапландарен, паремден кертме да чудым ыштыме моштымаш дене 

пойдарен. Садланак йодына: преподобный Серафим ачана, куане. 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, преподобный Серафим ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат.  

 

20/2 Пророка Илии (IX в.до Р.Х). 

Тропарь, глас 4 

Моктымо Илия, кап дене суксо, пророк-влакын негызышт, Христос толшаш 

деч ончыч кокымшо Предтече, Елисей пророклан черле-влакым паремдаш да 

проказе чераным эрыкташ кўшычын поро вийым колтен да тудым шотеш пыштыше-

влаклан паремдымашым пуа. 

Кондак, глас 2 
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Мемнан Юмынан кугу пашаже-влакым ончылгоч ужшо да увертарыше пророк, 

кугун пагалыме Илия, шке каласыме шомакет дене вўд йоктарыше пыл-влакым 

чаренат, Айдемым йӧратышым, Иктым, мемнан верч сӧрвале. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Илия, тулан орва дене 

чаплын кўзен кайыметым моктена. 

 

21/3 Пророка Иезекииля (VI в. до Р.Х.) 

 

Тропарь, глас 2 

Юмын пророкшо Иезекииль, петырыме капкам да Капым налше Юмын тушеч 

лекмыжым Шўлыш дене ончылгоч ужынат да Юмо икте манынат, сандене йодына: 

Тудлан кумал, тек Шкенжын чаманымаш капкажым почеш да тыйым порын шарнен 

мурышо-влакын чоныштым утара.  

Кондак, глас 4 

Юмын єрыктарыше пророкшо Иезекииль тўнялан пуалтын да Юмын Эрге 

Господьын, курым-курымешлан толшо Юмын Пачан да Чо‰ышын, капан 

лиймыжым чылаштлан ончылгоч увертарен.  

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо Иезекииль, да тыйын нерген 

святой шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

22/4 Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I) 

 

Тропарь, глас 1 

Чот пагалыме Мария Магдалина, тый Яндар ™дыр деч мемнан верч шочшо 

Христос почеш каенат да Тудын чыныш лукмыжым да кўштымыжым араленат. 

Тыйын нерген святой шарнымашым пайремлен, кумалмет дене язык касарымашым 

налына.  

 

Кондак, глас 3 

Чапланыше Мария, тый Утарышын Ыресше воктене моло-влак дене пырля 

шогенат да, Господьын Аваж дене пырля шинчавўдым йоктарен, моктен ойленат: 

Могай єрмаш? Чыла чонаным Кучен Ашныше шке кумылын орлана. Тыйын 

куатетлан чап лийже.  

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, миром кондышо да апостол-влак дене тєр 

улшо Мария Магдалина, Христосын Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден 

пашатым пагален шарнена. 

 

23/5 Почаевской иконы Божией Матери (1675). 

Тропарь, глас 5 

Владычице, Тыйын святой юмо‰ат ончылно кумалше-влак пареммашым да чын 

ўшанымашым налыт, агарян-влакын кержалтмыштым чактарат. Сандене мыланнат, 
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Тый декет толшо-влаклан, сулык касарымашым йод, шўмнам поро пашалан 

волгалтаре да, чоннам утарыже манын, Шке Эргычым сєрвале.  

Кондак, глас 1 

Юмым Шочыктышо ™дыр, Тыйын Почаевский юмо‰ат пареммашын памашыже 

да чын верам пе‰гыдемдыше лийын, мемнамат, тудын деке толшо-влакым, чыла 

ойго да алгаштарымаш деч утаре, Лаврым пе‰гыдые арале, пошкудо кундемлаште 

Православийым пе‰гыдемде да Тылат кумалше-влакын сулыкыштым кудалте: вет 

шонет гын, тидым ыштен кертат.  

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Эн Яндар ™дыр, акрет годымак Почаевысе 

курыкышто чапланыше чот жаплыме юмо‰атым моктена. 

 

24/6 Мученицы Христины (ок.300). 

 

№76 Ин тропарь, глас 4 

Иисус, Тыйын Христина пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, 

Тыйым кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, 

Тый денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый 

денет пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар 

надыр семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан 

чоннам утаре.  

 

Кондак, глас 4 

Чот пагалыме Христина, шєртньє шулдыран волгыдо кєгєрчен гай лийын, тый 

Пылпомышысо кўкшытыш нєлталтынат, сандене тыйым моктена да мощет воктене 

ўшан дене кумалына, вет Юмын пуымо паремдымаш тудын гоч чон ден каплан 

пуалтеш.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын орланышыже Христина, да 

Христос верч орланыметым пагален шарнена. 

 

25/7 Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. 

Тропарь, глас 4 

Юмын пуымо ушан Анна, тый Илышым шочыктышым, Юмын Яндар Аважым, 

шке кєргыштет нумалынат. Курым-курымак моктымо ава, тыйым йєратен 

шарныше-влаклан сулык касарымашым йодын, куаныше-влакын илыме верыш, 

вучымо пылпомышыш, чап дене йывыртен каенат.  

Кондак, глас 2 

Христосын кугезыже-влакым шарнен пайремлена, нунын полышыштым ўшан 

дене йодын, чыла ойго деч утаралтына да ойлена: Шке эрыкет дене нуным 

чапландарыше Юмо, мемнан дене лий. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, чын илыше Анна, Христос Юмынан святой 

коваже, да тыйын мален колтымо гае колыметым пагалена. 
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26/8 Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 

Никомидийских (ок.305). 

 

№60 Ин тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: вет орландарыше-влакым Тыйын 

пуымо виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. 

Нунын молитвашт дене, Христос Юмо, мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 4 

Кугу ушан Ермолай ачана, святитель саныште алал кумылын служитлен, 

священный орланымаш венецым налынат, идоллан надырым пуымашым пытарен, 

Христосын кўтўжлан поро кўтўчє да Пантелеимонын чын туныктышыжо лийынат, 

сандене тыйым пагален мурена: шке кумалмет дене мемнам чыла ойго деч эре 

утаре.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Ермолай, Ермипп ден Ермократ 

священномученик-влак, да тендан нерген святой шарнымашым пагалена, вет те 

мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  

 

27/9 Великомученика и целителя Пантелеимона (305). 

Тропарь, глас 3  

Орланымашым чытыше да черым паремдыше Пантелеимон, поро Юмым сєрвале, 

мемнан чонлан сулыкнам касарымашым пуыжо. 

Кондак, глас 5 

Поро кумылан Юмын шўдымыж семын илыше, черым паремдыше куатым Тудын 

деч налше да Христос верч кугун орланыше Пантелеимон! Шке кумалмет дене 

мемнан чон языкнам эрыкте. Юмылан, Тый мемнам утаре манын, мурышо-шамыч 

деч ондалаш тєчышє иям поктен колто. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, орлыкым кугун чытыше да эмлыше 

Пантелеимон, да Христос верч орланыметым пагален шарнена. 

 

28/10 Смоленской иконы Божией Матери,  

именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)  

(принесена из Царьграда в 1046 г.). 

 

Тропарь, глас 4 

Юмын Шочмо Аваж деке ме, сулыкан да ў‰ышє-влак, уло кумылын толына да 

кумалына, сулыкым кудалташ кєргє чон дене йодына: Владычице, полшо, мемнам 

чамане, тырше, шуко сулыкым ыштымына верчын ме ынде йомна; мыланна, 

Шкендын айдемет-шамычлан, порым ыштыде ит кодо; Тыланет веле, Иктылан, 

ўшанена.  

 

Кондак, глас 6 
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Эн Яндар ™дыр, Тый дечет моло полшышына уке, Тый дечет моло ўшанна уке. 

Ме Тыланет ўшанена, Тый денет кугешнена, Тый мыланна полшо, ме Тыйын кулет 

улына, да вожылмашыш пураш огыл ыле. 

Ин кондак, глас 6 

Христиан-шамычын ўшанле аралтышышт, Пўрен Ыштыше Юмым мемнан верч 

эреак сєрвалыше Ава, мемнан, сулыкан-шамычын, кумалмынам ит шўкал, Поро 

улметлан кєра мемнан деке тол да тыге сєрвалымынам кол: Юмым Шочыктышо 

Ава, Тыйым пагалыше-влакым эреак арале, мыланна полшаш вашке да чотырак 

кумал. 

 

Величание 

Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, Тыйын юмо‰ат деке 

ўшан дене толшо-влаклан пареммашым пуыметлан моктена.  

 

29/11 Мученика Каллиника (III-IV).  

 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Каллиник индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Каллиник ачана, кўшылсє моторлыкым шке тыршымет семынак налынат, 

Христосым йєратымаш дене ылыжын, тулышко лўдде пуренат, Тудын ончылно 

шогымет годым мемнан верчат чарныде кумал.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Каллиник, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

30/12 Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I).  

№37 Ин тропарь, глас 3 

Святой апостол-влак: Сила, Силуан, Крискент, Епенет да Андроник, мемнан 

чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, чаманыше Юмым сєрвалыза. 

Кондак, глас 4 

Господьын кугу ушан апостолжо-влак, те Христосын виноград укшыжо улыда, 

порылыкын орла‰гыжым конден, утаралтмаш йошкар аракам пуэда, тудым йўын, 

ме йывыртымаш дене темына да тендан нерген святой шарнымашым пайремлена, а 

те тиде кечын мыланна язык касарымашым сєрвален йодса.  

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой апостол-влак: Сила, Силуан, 

Крискент, Епенет да Андроник, те шке туныктымыда дене уло тўням волгалтарен, 

тўнян чыла ужашыжым Христос деке конденда. 

 

31/13 Предпразднство происхождения честных древ Животворящего Креста 

Господня. 

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

мыланна, чын верам пагалышылан, сеҥышашлык вийым пу, Ыресетын куатше дене 

калыкетым арален ашне. 

 

Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского 

(1922). 

 

Тропарь, глас 1 

Святой Петрын олаштыже чот волгыдо светильник, поро кўтўчє, 

священномученик Вениамин ача лектын. ™шаныше-влакын шўмышкышт 

йєратымаш ден чаманымашым шы‰дарен, йорлын да шужен илыше-влаклан 

полшаш ўжын. Сандене меат тый декет ўшан дене толына да йодына: шочмо элнам 

Православный ўшанымаште да поро койыш-шоктышышто пе‰гыдемдыже, 

Черкылан тынысым да мемнан чонлан кугу чаманымашым пуыжо манын, 

Чаманыше Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 4 

Священномученик Вениамин, тый Христосын нумалтышыжым самырыкет 

годымак шке вачышкет пыштенат да закондымо е‰-влак деч арам титаклымым, 

казаматыш петырымым, орлык ден чын огыл судитлымым лўддымын чытенат, 

Черкын святыньыжым мыскылаш пуэн отыл. Орланен колымет деч ончыч, 

«Господь, чылаж верчат мый Тыйым моктем» манын, таум ыштен ойлаш Христос 

тыланет чытымаш ден йєратымашым пуэн. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик Вениамин, да тыйын 

нерген святой шарнымашым аралена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалет. 

 

1/14 Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. 

 

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. 

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Илышым Пуышо Христос, да Тыйын Святой 

Ыресетым жаплена, вет тудын дене Тый мемнам осаллан тарзыланыме деч 

утаренат.  
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2/15 Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика 

архидиакона Стефана (ок. 428). 

 

Тропарь, глас 4 

Икымше орланыше Стефан, Христос Юмо верч орланыметлан кєра вует 

кугыжан венец дене сєрастаралтын. Вет тый иудей-влакын осалыштым чарашке 

луктынат, Ача Юмын пурла велныже шке Утарышетым ужынат, ынде Тудым 

мемнан чонна верч сєрвале. 

 

Кондак, глас 6 

Чыла моктымо Стефан, поро пиалан икымше орланыше, Пылпомышто 

Тыршыше Юмо тыйым мландымбаке эн ончыч ўден, да Христос верч вўрым 

йоктарыше тый икымше улат, Пылпомыштат Тудын деч се‰ымаш венецым эн 

ончыч налынат, орланыше-влакын тў‰алтышыже лийын, орланымаш венецым 

нумалат. 

 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, икымше святой орланыше архидиакон 

Стефан, да Христос верч орланыметым пагален шарнена. 

 

3/16 Преподобных Исаакия, Далмата и Фавства (IV-V).  

 

№46 Тропарь, глас 4 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, меманам шке ў‰ышылыкет дене кучен 

ашныше, шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

Кондак, глас 2 

Пўтым кучен, кече гай волгалтында, шке ўшанымашда дене те шояк 

туныктымашым се‰енда. Христослан йєрышє Далмат ден Фавстым да Исаакийым 

ме пырля моктен мурена, вет нуно мемнан верч Тудым сєрвалат.  

Величание 

Поро пиалан улмыдам моктена, Юмылан йєрышє Исаакий, Далмат ден Фавст 

ачана-влак, тендан нерген святой шарнымашым аралена, вет те монах-влакым 

виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улыда. 

 

4/17 Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (ок. 250; 408-450). 

 

Тропарь, глас 4 

Курыкпомышто кугу ўшанымашын чудыжо лийын: тушто шым святой рвезе 

кугыжан полатыште гай илен. Колымекышт нунын капышт локтылалтын огыл. 

Шуко жап гыч мален кынелме гай ылыж кынелыныт да чыла е‰ын ылыж 

кынелшашым ончылгоч увертареныт. Христос Юмына, нунын кумалмышт дене 

мемнамат чамане.  
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Кондак, глас 4 

Тўнясе пытышашлык деч кора‰ын, курымашлык поянлыкым налында, кап 

локтылалтде колымашым ужында. Шуко ий эртымеке ылыж кынелын, ўшаныдыме-

влакын осалыштым се‰енда, тидлан кєра таче ме, ўшаныше-влак, Христосым 

моктен мурена.  

 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Ефесысе шым святой рвезе, да тендан нерген 

святой шарнымашым пагалена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  

 

5/18 Предпразднство Преображения Господня. 

Тропарь, глас 4 

Христосын Волгалт вашталтмыжым ончылгоч увертарена, шушаш пайремым 

волгыдын вашлийын, ме, ўшаныше-влак, мурена: Юмын йывыртыме кечыже шуын, 

Кучен Ашныше Господь Шкенжын Юмо моторлыкшым волгалтарен ончыкташ 

Фавор курыкыш кўза.  

 

Кондак, глас тойже 

Юмын Волгалт вашталмыже дене таче айдемын чыла пўртўсшє єрыктарышын 

волгалтын да куанен мура: чылаштым утараш манын, Христос Волгалт вашталтеш. 

 

6/19 Преображение Господа Бога и Спаса нашего  

Иисуса Христа. 

 

Тропарь, глас 7 

Христос Юмо, курык ўмбалан Шкендым волгалтарен, тунемшет-шамычлан 

ужын кертмышт наре чапетым ончыктенат. Тыйын эре улшо волгыдет Шкендын 

Аватын кумалмыже дене мыланнат, языкан-шамычлан, волгалтше. Волгыдым 

пуышо Юмо, тау Тыланет.  

Кондак, глас 7 

Христос Юмына, Тый курык ўмбалан Шкендым волгалтаренат, да тунемшет-

шамыч шы‰дарен кертмышт наре Тыйын чапетым ужыныт. Вара Тыйым 

пудалымым ужмекышт, орлыкым эрыкет дене чытыметым умылат, да Ача Юмо гыч 

лекше чын Волгыдо улат манын, калыклан туныкташ тў‰алыныт. 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Илышым пуышо Христос, яндар капетын 

Волгалт вашталтмыжым моктена. 

 

7/ 20 Попразднство Преображения Господня. Преподобномученика Дометия 

Персянина и  

двух учеников его (363). 

 

Тропарь, глас 4 

Эре шарныме поро пиалан Дометий ачана, Юмылан йєрышє орланыше, 

курыкышто пўтым кучен иленат да тушман-шамычын чоян кержалтмыштым тый 
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Ыресын вийже дене се‰енат. ™шанымашын кердыже дене Копронимым пуштын, 

орланымаш дене лўдде вўдылалтынат, тидлан кєра Юмо деч венецым налынат. 

 

Кондак, глас 6 

Юмылан йєрышє орланыше Дометий ачана, пытышашлыкым да ўлык шупшшо 

шонымашым кора‰ден, монах-влакым туныктенат, Христосым чын Юмылан 

шотлыдымо кугыжан шыдыж деч лўдын отыл. Сандене колымет годымат муренат: 

Юмо мый денем гын, ваштареш нигєат шоген огеш керт.  

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Дометий ачана, тыйын 

нерген святой шарнымашым аралена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-

влак дене мутланыше улат. 

 

8/21 Святителя Емилиана исповедника, епископа Кизического (815-820). 

№91 Тропарь глас 8 

Чын ™шанымашке виктарыше, поро койыш-шоктышлан да яндарлыклан 

туныктышо, сандалыкын волгыдыжо, архиерей-влакын Юмын пуымо сылнылыкше, 

кугу уш-акылан Емилиан, шўм-чонын семўзгарже, тый туныктымашет дене чыла 

волгалтаренат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

Кондак, глас 3 

Святой Троице верч порын кредалше Емилианым Черке таче моктен мура, вет 

тый тудын верч орланенат, сандене тыйым пагален шарнена. Чын Юмым палыдыме-

влакын кержалтмышт деч шке кулет-влакым утаре.  

№93 Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель Емилиан ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

9/22 Апостола Матфея (ок.63). 

 

№37 Тропарь, глас 3 

Святой апостол Матфей, мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 4 

Пашат дене єрыктарыше апостол Матфей, тыйын волгыдо туныктымет уло 

тўняшке кече семын шарлен да чын Юмым палыдыме калык-влакын черкыштымат 

порылык дене волгалтара. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо Матфей, Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 

 

10/23 Мученика архидиакона Лаврентия Римского (258). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Лаврентий индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 
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дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Шўмыштет Юмым нумалше орланыше Лаврентий, шўметым Юмын тулжо 

дене ылыжтен, алгаштарыше тулым мучаш марте се‰енат, орланыше-влакым 

пе‰гыдемдыше ачана, орланымет годымат ўшанен ойленат: Христосын 

йєратымашыж деч мыйым нимоат ойырен огеш керт. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Лаврентий, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

11/24 Мученика архидиакона Евпла (304). 

№57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Евпл индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 1 

Христосын законжым кидешет нумалын, тушман-влак ваштареш подвигыш 

шогалмет годым ойленат: орланаш мый шкемым шке пе‰гыдемденам, сандене 

керде дене руалыкташ вуетым куанен савенат, илышетым тыге мучашленат.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Евпл, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

12/25 Мучеников Фотия и Аникиты и  

многих с ними (305-306). 

№60 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас 2 

Юмын шўлышан да лўддымє Фотий ден Аникитам, Христослан ўшанле кок 

е‰ым, пе‰гыде койыш-шоктышым чоткыдын кучымышт да моло е‰ымат тыгак 

кучаш туныктымышт верч чапландарена да муро дене моктена. 

Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын Фотий ден Аникита 

орланышыже-влак, да Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

13/26 Отдание праздника Преображения Господня. Перенесение мощей 

преподобного  

Максима Исповедника (662). 

№91 Тропарь, глас 8 
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Чын ™шанымашке виктарыше, поро койыш-шоктышлан да яндарлыклан 

туныктышо, сандалыкын волгыдыжо, архиерей-влакын Юмын пуымо сылнылыкше, 

кугу уш-акылан Максим, шўм-чонын семўзгарже, тый туныктымашет дене чыла 

волгалтаренат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

Кондак, глас 6 

Поро пиалан Максим, Кумытло Волгыдо чонышкет шы‰ен, тыйым ойрен 

налме атым ыштен. Юмын пашажым тый мланде тўр марте ончыктенат, умылен 

керташ лийдымым чылаштлан раш умылтарен, Тў‰алтышдыме да чыла вере улшо 

Святой Троице нерген туныктенат. 

 

Величание 

Поро пиалан улметым моктена, чын илыше святой Максим ачана, тыйым 

пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улат. 

 

14/27 Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 

 

Тропарь, глас 4 

Е‰-влак, ончылгоч куаныза, йєратен погынен, киднам рўзалтен, волгыдын 

йывыртен, чыланат таче каласена: Юмын Аваже мландымбач Кўшылсыш чаплын 

вончаш ямдылалтеш, Юмым Шочыктышым ме муро дене моктена.  

Кондак, глас тойже 

Сандалык Тыйым чапландарен шарна, ужаш лийдыме шўдыш дене 

моторештын, порын йывырта да Тыланет ойла: Яндар ™дыр, христиан-влакын 

моктымашышт, йывырте.  

 

15/28 Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Тропарь, глас 1 

Юмын Аваже, Тый дечет шочшо лийын гынат, яндар ™дырак кодынат, 

колымекетат калыкым коден каен отыл. Илышым пуышын Аваже улат да Илышым 

пуышо декак каенат. Шкендын кумалмет дене мемнан чоннам колымаш деч утарет. 

 

Кондак, глас 2 

Нойыде кумалшым да йодмо годым эн ўшанле ўшаным, Юмым Шочыктышо 

™дырым, шўгар ден колымаш шке кидыштышт кучен кертын огытыл, вет эреак 

яндар кєргышкыжє Илаш Пурышо Юмо Тудым, Илышын Аважым, илышыш 

кусарен. 

 

Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, мемнан Христос Юмынан Эн Яндар Аваже, 

Тыйын мален колтымо гае колыметым чапландарена. 
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16/29 Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в 

Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (944). 

 

Тропарь, глас 2 (65 стр. ) 

Тыйын Эн Яндар тўсетлан кумалына, Поро, шке сулыкнам касараш йодына, 

Христос Юмо: Шке кумылын кап дене ыресыш кўзаш келшенат да пўрымӧ-

шамычетым осаллан пашам ыштыме деч утарет. Сандене, таум ыштен, Тыланет 

мурена: чылам куан дене теменат, мемнам Утарыше, тўням утараш толшо. 

Кондак, глас 2 

Ачатын ончыктен мошташ лийдыме Шомакше, е‰-влак верч Юмын 

єрыктарышын тыршымыжым да Тыйын чынжымак капан лийметым пален, кид дене 

огыл, а Юмын возымо да се‰ымашым кондышо тўсетым пагален шупшалына. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Илышым Пуышо Христос, да Тыйын святой 

юмо‰атым пагалена, вет тудын дене мемнам тушманлан тарзыланыме деч утаренат.  

 

17/30 Мученика Мирона пресвитера (250). 

 

№ 57 Тропарь, глас 4 

Господь, Тыйын орланышет Мирон индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

Кондак, глас тойже 

Чыла моктымо да пагалыме Мирон ачана, Христосым изиэт годымак йєратенат 

да Тудын Божественный кўштымашыжым шуктен, Тудын дек тичмашын толынат, 

суксо-влак дене пырля тыршен кумалат, тыйым порын шарныше-влаклан сулык 

касарымашым йод.  

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше Мирон, да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

18/31 Мучеников Флора и Лавра (II). 

 

Тропарь, глас 4 

Ме, ўшаныше-влак, Юмын ушан да кугу кўкшытыш шушо кок волгыдо е‰жым: 

поро пиалан Флор ден чот пагалыме Лаврым – кўлеш семын моктена. Эре улшо 

Троице нерген те чылаштлан тыршен да раш туныктенда, тидлан верч вўр марте 

орланен, волгыдо венецым нумалше лийында: мемнан чоннам утарыже манын, 

Христос Юмым сєрвалыза.  

Кондак, глас 8 

Тўня таче Христосын кугу уш-акылан да поро койыш-шоктышан орланышыже-

влакым, Флор ден Лаврым, пагален мокта, вет нунын кумалмышт дене порылык ден 

чаманымашым налына, суд кечын тўрлє ойго да э‰гек, шыде да орлык деч 

утаралтына.  
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Величание 

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше-влак Флор ден Лавр, да 

Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

Иконы Божией Материй «Всецарица» 

Тропарь, глас 4 

Кучен Ашныше ™дыр, порылыкетым шокшын кычалше-влакым Тыйын куаным 

кондышо чот пагалыме «Всецарице» юмо‰ат дене утаре, Тый декет толшо-влакым 

тўрлє ойгышт деч кора‰де да аралтышетым эре йодшо кўтўэтым тўрлє нелылык 

деч переге. 

 

Кондак, глас 8 

Тыйын у юмо‰ат ончылно шогена да Тыланет, Всецарице, алал чон дене 

мурена: Тый декет толшо кулет-влаклан пареммашым колто, да йывыртен ойлена: 

порылыкет дене эмлыше Всецарице, куане. 

Величание 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Эн Яндар ™дыр, Христос Юмынан Аваже, да 

Тыйын святой юмо‰атым пагалена, вет Тый декет ўшанен толшо-влакым Тый порын 

эмлет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропари общие  

Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу 

№1 Тропарь, глас 2  

Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, … 
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Тыйын Эн Яндар тўсетлан кумалына, Поро, шке сулыкнам касараш йодына, 

Христос Юмо: Шке кумылын кап дене ыресыш кўзаш келшенат, да пўрымє-

шамычетым осаллан пашам ыштыме деч утарет. Сандене, таум ыштен, Тыланет 

мурена: чылам куан дене теменат, мемнам Утарыше, тўням утараш толшо. 

№2 Ин тропарь, глас 8 

С вышних призирая, убогия приемляй, посети ны, … 

 

Чот чаманыше Владыко, кўшычын ончен, незер-влакым арален налат. Мемнан 

декат, сулык дене орланыше-влак деке, тол да Юмым Шочыктышо Аван кумалмыж 

дене мемнан чонлан кугу чаманымашым пу. 

№3 Кондак, глас 8  

Возбранный Воеводо и Господи, ада Победителю, … 

 

Тамыкым се‰ыше, лўддымє аралыше Воевода да Господь, мый, Тыйын ыштыме 

е‰ет да кулет, курымашлык колымаш деч утлен, Тыланет моктымо мурым мурем. 

Пеш чот чаманыше улмет дене чыла ойго гыч мыйым утаре, да Тыланет мурем: 

Юмын Эргыже Иисус, мыйым серлаге.  

№4 Ин кондак, глас 2 

Неизреченного и Божественнаго Твоего к человеком смотрения, … 

 

Ачан каласен мошташ лийдыме Мутшо, е‰-влакым єрыктарышын ончымет да кид 

дене огыл, а Юмын возымо Тўсет чыла се‰ыше. Тыйын капан лийметым пален, 

тудым пагален шупшалына. 

№5 Припевы 

Избави от бед и скорбей раб Твоих, Владыко Всемилостиве, … 

 

Чот чаманыше Владыко, Шке кулет-влакым чыла ойго да орлык гыч утаре, вет ме 

Тый декет, чаманен Утарыше Господь Иисус деке, ўшанен толына. 

Божией Матери 

 

№6 Тропарь, глас 4  

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, … 

 

Юмын Шочмо Аваж деке ме, сулыкан да ў‰ышє-влак, уло кумылын толына да 

кумалына, сулыкым кудалташ кєргє чон дене йодына: Владычице, полшо, мемнам 

чамане, тырше, вет шуко сулыкым ыштымына верчын ме ынде йомына; мыланна, 

Шкендын айдемет-шамычлан, порым ыштыде ит кодо; Тыланет веле, Иктылан, 

ўшанена.  

№7 Ин тропарь, глас 4  

Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати, … 

 

Юмын Аваже! Ме, йєрдымє-шамыч, Тыйын куатетым моктен ойлаш нигунам она 

чарне: Юмын ончылно мемнан верчна Тый кумал от шого гын, тунаре орлык дечын 
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мемнам кє утара ыле? Ашныше Юмын Аваже! Тый дечет ме огына ойырло: Тый вет 

чыла тўрлє орлык дечын шкендын айдемет-шамычым керек-кунамат утарет. 

№8 Ин тропарь, глас 2  

Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, … 

 

Мемнан верч чот сєрвалыше да се‰аш лийдыме Пырдыж, чаманымашын Негызше, 

тўнялан ўшанле Вер, ме Тыйым сєрвалена: «Юмым шочыктышо Владычице, вашке 

тол, ойго деч мемнам утаре, мыланна вашке Полшышо ик Тый веле улат».  

 

№9 Кондак, глас 6  

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, … 

 

Христиан-влакын ўшанле аралтышыже, Пўрышым мемнан верч сєрвалыше ™дыр, 

мемнан, сулыкан-влакын, кумалме йўкнам кол да, поро улмет дене, мыланна 

полшаш тол. Ме Тыйым ўшанен ўжына: Юмым Шочыктышо, Тыйым пагалыше-

влакым эреак арале, мыланна полшаш вашке да Юмым чот сєрвале. 

 

№10 Ин кондак, глас 6  

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, … 

 

Эн Яндар ™дыр, Тый дечет моло полшышына уке, Тый дечет моло ўшанна уке. Ме 

Тыланет ўшанена, Тый денет кугешнена, Тый мыланна полшо, ме Тыйын кулет 

улына, да вожылмашыш пураш огыл ыле. 

 

№11 Ин кондак, глас 8  

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, … 

 

Юмым Шочыктышо Ӱдыр, Тылат, чылам сеҥыше Воеводылан, мемнам шыгыр гыч 

утарыметлан ме, Тыйын йӧрдымӧ  

кулет-шамыч, таум ыштена да Тыйым моктен, Сеҥымаш мурым мурена. Тый 

сеҥыдыме виет дене мемнам керек-могай ойго гыч утаре. Меат Тыланет тыге 

каласена: о, Поро Яндар Ӱдыр, йывырте. 

 

№12 Припев  

Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, … 

 

Юмым Шочыктышо ™дыр, Шке айдемет-влакым чыла ойго деч утаре, вет ме Юмо 

деке да Тый декет, Аралышына да се‰аш лийдыме Пырдыж деке, толына. Чыла 

моктымо Юмын Ава, мыйын капемын орланымыжым чаманен ончал, чонемын 

корштымыжым паремде. 

 

№13 Величание  

Достойно есть величати Тя, Богородице, честнейшую Херувим, … 

 

Тыйым, мемнан Юмым Шочыктышо Авам, чынак мокташ кўлеш, вет Тый 

Херувим-шамыч дечат утла пагалышашлык да Серафим-шамыч дечат 

та‰астарыдыме чапле улат.  
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№14 Величание  

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная отроковице, … 

 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, Тыйын 

святой тўсетым пагалена, вет тудын деке ўшанен толшо-влаклан Тый пареммашым 

пуэт.  

 

Святым бесплотным силам 

 

№15 (20) Тропарь, глас 4  

Небесных воинств архистратизи, молим вас присно, … 

 

Пылпомышысо куат-влакын Архистратигышт, ме, йєрдымє-влак, тендам эре 

йодына: мемнам, сукен возын сєрвалыше-влакым, ужаш лийдыме шулдырдан чапше 

дене левед аралыза, кўшылсє куат-влакын вуйлатышышт семын шке кумалмыда 

дене чыла ойго гыч утарыза. 

№16 (21) Кондак, глас 2  

Архистратизи Божии, служители Божественныя славы, … 

 

Юмын Архистратигышт, Юмын чапшылан служитлыше, Суксо-влакым 

вуйлатыше да е‰-шамычым туныктышо-влак, мыланна пайдалым да кугу 

чаманымашым йодса, вет те Пылпомышысо капдыме куат-влакын Архистратигышт 

улыда. 

 

№17 Величание  

Величаем вас, архангели и ангели, и вся воинства, херувими и … 

 

Тендам моктена, Господьым чапландарыше архангел ден суксо да 

Пылпомышысо чыла сарзе-влак, херувим ден серафим-шамыч, тендам моктена.  

№18 Или сие: 

Величаем вас, архангели, ангели, начала, власти, престоли, … 

Тендам моктена, Господьым чапландарыше архангел ден суксо-влак, 

тў‰алтыш, власть, престол, господство, куат, херувим ден лўдыкшє серафим-влак, 

тендам моктена.  

№19 Или: 

Величаем тя, святый архангеле Христов Михаиле, и вас, … 

 

Тыйым моктена, Христосын святой архангелже Михаил, да тендам, Господьым 

чапландарыше святой суксо, архангел, тў‰алтыш, власть, куат, господство, 

престол, херувим ден серафим-влак, тендам моктена. 

 

Архангелу единому  

 

№20 (15) Тропарь, глас 4  

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно, … 
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Пылпомышысо куат-влакын Архистратигше, ме, йєрдымє-влак, тыйым эре 

йодына: мемнам, сукен возын сєрвалыше-влакым, ужаш лийдыме шулдыретын 

чапше дене левед арале, кўшылсє куат-влакын вуйлатышыже семын шке кумалмет 

дене чыла ойго гыч утаре. 

№21(16) Кондак, глас 2  

Архистратиже Божий, служителю Божественныя славы, … 

 

Юмын Архистратигше, Юмын чапшылан служитлыше, Суксо-влакым 

вуйлатыше, е‰-шамычым туныктышо, мыланна пайдалым да кугу чаманымашым 

йод, вет тый Пылпомышысо капдыме куат-влакын Архистратигше улат. 

 

Ангелу хранителю 

 

№22 Тропарь, глас 6  

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, … 

Юмын Суксыжо, святой аралышем, мыйын илышем Христос Юмо деч лўдмаште 

кучо, ушем чын корнеш пе‰гыдемде, пылпомышысым йєратымаш деке чонем 

ылыжте. Тыйын вўдымет дене мый Христос Юмо деч кугу порылыкым налам.  

 

№23 Кондак, глас 4  

Явися мне милосерд, святый ангеле Господень, Хранителю мой, … 

 

Господьын пуымо аралыше святой Суксо, чаманыше лий, мый дечем, йырнык деч, 

ит кора‰, лишкат мияш лийдыме волгыдо дене волгалтаре да Пылпомыш 

Кугыжанышлан йєрышым ыште. 

 

№24 Ин кондак, глас 2  

Божий служителю и Хранителю мой призрядне, грешному присно мне … 

Юмын служительже, чапле аралышем, мый денем, сулыкан дене, эре пырля лий, 

ия-шамычын осалым ыштымышт деч мыйым утаре да Юмын корныш виктаре, 

курымашлык илышыш на‰гае. 

 

Всем святым 

№25 Тропарь, глас 4  

Иже во всем мире мученик Твоих, яко багряницею и виссом … 

 

Христос Юмо, уло тўняште Тыйын орланышет-влакын вўрышт дене шергакан 

куэм семын Тыйын Черкет сєрастаралтын, нунын йўкышт дене Тыйым чот сєрвала: 

е‰ет-влаклан Шке порылыкетым колто, калыкетлан тынысым пєлекле, да мемнан 

чонлан кугу чаманымашым пу. 

№26 Ин тропарь, глас 2  

Апостоли, мученицы и пророцы, святителие, преподобнии и праведнии, … 
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Апостол, орланыше да пророк, святитель, преподобный да чын илыше-влак, 

поро подвигым ыштен да ўшанымашым пе‰гыдын кучен, те Утарыше деч йодаш 

тоштыда, сандене Тудым, Порым, мемнан чоннам утараш сєрвалыза. 

 

№27 Ин тропарь, глас 4  

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, … 

 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

№28 Кондак, глас 8  

Яко начатки естества Насадителю твари вселенная приносит Ти, Господи, … 

 

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 арале. 

 

№29 (32) Ин кондак, глас 8  

Апостол проповедание, и отец догматы, Церкве едину веру запечатлеша, … 

 

Апостол-влакын умылтарымышт да ачана-шамычын чын туныктымышт 

Черкылан ик оян ўшанымашым пе‰гыдемденыт: Юмо нерген пылпомышысо 

шинчымаш гыч куымо чынын вургемжым чиен, Черке порылыкын кугу 

таинствыжым раш туныкта да чапландара. 

№30 Величание 

Величаем вас, апостоли, мученицы, пророцы и все святии, и чтим святую память вашу, … 

Тендам моктена, тендам моктена, апостол ден орланыше-влак, пророк ден чыла 

святой-влак, тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам 

сєрваледа.  

 

Святым отцам 

№31 Тропарь, глас 8  

Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наша основавый,  

 

Чот моктымо Христос Юмына, ачана-влакым Тый мландымбалне 

волгалтарышым ыштенат да нунын гоч мемнам чын ўшанымаш корныш виктаренат. 

Чот чаманыше Юмо, тау Тыланет! 

 

№32 (29) Кондак, глас тойже  

Апостол проповедание, и отец догматы, Церкве едину веру запечатлеша, … 

 

Апостол-влакын умылтарымышт да ачана-шамычын чын туныктымышт 

Черкылан ик оян ўшанымашым пе‰гыдемденыт: Юмо нерген пылпомышысо 

шинчымаш гыч куымо чынын вургемжым чиен, Черке порылыкын кугу 

таинствыжым раш туныкта да чапландара. 
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Пороку единому 

 

№33 Тропарь, глас 2 

Пророка Твоего (имя рек) память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наша. 

Господь, Тыйын (лўм) пророкетым шарныме кечым пайремлена, да тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

 

№34 Кондак, глас 4 

Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище: … 

Юмын Шўлыш дене волгалтше тыйын яндар шўмет ончык ужын раш 

каласымашын верже лийын: вет тый торасе ончыкылыкым кызытсе семын ужат. 

Сандене ме тыйым, поро пиалан чапле пророк (лўм), пагалена.  

№35 Величание 

Величаем тя, пророче Божий (имя рек), и чтим святую память твою, ты бо молиши … 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Юмын пророкшо (лўм), тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

Пророкам двум и многим 

 

№36 Тропарь, глас 2 

Пророков Твоих память, Господи, празднующе, теми Тя молим, спаси души наша. 

Господь, Тыйын пророкет-влакым шарныме кечым пайремлена, да нуным 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

 

№36 «а» Величание  

Величаем вас, пророцы Божии (имена), и чтим святую память вашу, вы бо молите … 

Тендам моктена, тендам моктена, Юмын пророкшо-влак (лўм), тендам пагален 

шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  

Апостолу единому 

№37 Тропарь, глас 3 

Апостоле святый (имя рек), моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст … 

Святой апостол (лўм), мемнан чонлан сулык касарымашым пуыжо манын, 

чаманыше Юмым сєрвале. 

 

№38 Кондак, глас 4 

Яко звезду пресветлую Церковь всегда стяжа тя, апостоле (имя рек), чудес … 

 

Апостол (лўм), тый Черкылан волгыдо шўдыр гай улат, да Черке тыйын 

єрыктарыше пашат дене сотемдаралтеш, сандене ме Христосым сєрвалена: Чот 

Чаманыше Юмо, апостолет нерген шарнымашым ўшан дене аралыше-влакым 

утаре.  

 

№39 Величание 

Величаем тя, апостоле Христов (имя рек), и чтим болезни и труды твоя, имиже  

 

Тыйым моктена, тыйым моктена, Христосын апостолжо (лўм), Христосын 

Поро Увержым шарымет годсо орланымет ден пашатым пагален шарнена. 
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Апостолам двум и многим 

№40 Тропарь, глас 3 

Апостоли святии (имена), молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст … 

Святой (лўм ден лўм) апостол-влак, мемнан чонлан сулык касарымашым 

пуыжо манын, чаманыше Юмым сєрвалыза. 

 

№41 Кондак, глас 4 

Лозие явистеся Христова винограда, мудрии, гроздие приносяще в добродетелех, … 

Господьын уш-акылан апостолжо-влак, те Христосын виноград вондерже 

лийында да, порылыкын орла‰гыжым конден, утаралтмашын йошкар аракажым 

пуэнда, йывыртымаш дене темын, ме тудым йўына да тендан нерген святой 

шарнымашым пайремлена, мыланна кугу чаманымашым да язык касарымашым 

йодын, тиде кечын сєрвалыза.  

№42 Величание 

Величаем вас, святии апостоли (имена), весь мир ученьми своими просветившия … 

 

Тендам моктена, тендам моктена, святой апостол-влак: (лўм ден лўм), шке 

туныктымыда дене уло тўням сотемдарен, тўнян чыла ужашыжым Христос деке 

конденда. 

 

Святителю единому 

 

№43 Тропарь, глас 4 

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, … 

 

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, 

ў‰ышылыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш туныктышым ыштен, сандене тый 

ў‰ышылыкет дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым погенат. Святой 

(лўм) ачана, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.  

№44 Кондак, глас 2 

Божественный гром, труба духовная, веры насадителю, и отсекателю ереси, … 

 

Святой Троицылан чот йєрышє кугу святитель (лўм), Юмын кўдырчыжє, 

Святой Шўлышын пучшо, ўшанымашым ўдышє, да шоя туныктымашым чактарыше, 

тый суксо-влак дене пырля Юмо ончылно шогымет годым мемнан верч чарныде 

кумал.  

 

№45 Величание 

Величаем тя, святителю отче (имя рек), и чтим святую память твою, ты бо молиши … 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель (лўм) ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

Святителям двум и многим 

№46 (54) Тропарь, глас 4 

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, … 
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Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

№47 Кондак, глас 8 

Яко добродетелей учителие и иерархов украшение, Церковь поюще вас славит. 

 

Порылыклан туныктышо-влакын да иерарх-влакын сылнылыкышт семын 

тендам Черке мурен чапландара. Йєратен пагалыше-влаклан те се‰аш лийдыме 

улмыда дене порылыкын шукталтмыжым да алгаштарымаш деч кора‰машым шке 

кумалмыда дене пуэн шогыза.  

 

№48 Величание 

Величаем вас, святителие велиции (имена), и чтим святую память вашу, вы бо молите … 

Тендам моктена, тендам моктена, кугу святитель-влак (лўм), тендам пагален 

шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа. 

Преподобному единому  

 

№49, (70, 82) Тропарь, глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу, … 

Преподобный (лўм) ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

№50 Ин тропарь, глас 1 

Пустынный житель, и во плоти ангел, и чудотворец явился еси, Богоносе отче наш (имя рек), … 

Кєргыштет Юмым нумалше (лўм) ачана, тый ир мландыште илыше, капет дене 

Суксо гай да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече кумалын, молитвам 

лудын, пылпомышысо суапым налынат. Тый черле-влакым да тый декет ўшанен 

толшо-влакын чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан чап, тыйым 

венец дене Сєрастарышылан чап, тыйын гоч чылаштлан пареммашым Кондышылан 

чап лийже.  

 

№51 Ин тропарь, глас 8 

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины … 

 

(Лўм) ачана, шинчавўд йогынет дене ир мландым нєртенат да чот ойгырен 

шортмет дене паша саскатым шўдє пачаш шукемденат, чудо-влакет дене волгалтын, 

сандалыкым волгалтарыше лийынат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос 

Юмым сєрвале. 

 

№52 Кондак, глас 2 

Чистотою душевною божественно вооружився, и непрестанныя молитвы, яко копие вручив … 

(Лўм) ачана, Юмын полшымо дене шўм-чон яндарлыкым пойдарен, умдым 

пе‰гыдын кучымо семын молитвам эре лудын, ия тўшкам се‰енат, мемнан верчат 

чарныде кумал.  
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№53 (56) Величание 

Ублажаем тя, преподобне отче (имя рек), и чтим святую память твою, наставниче монахов и … 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє (лўм) ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат. 

 

Преподобным двум и многим 

 

№54 (46) Тропарь, глас 4 

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, … 

 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

№55 (74) Кондак, глас 2 

Волнений множество невлажно проходяще, безплотныя враги струями слез ваших крепко 

погрузили есте, … 

Юмын пуымо ушан преподобный-влак, шуко тўтан гоч нєрыде эртен, капдыме 

тушман-влакым те шинчавўд йогында дене пытаренда, чудым ыштыме 

моштымашым налын, мемнан верч чарныде кумалза. 

№56 (53) Величание 

Ублажаем вас, преподобнии отцы (имена), и чтим святую память вашу, наставницы монахов и … 

Поро пиалан улмыдам моктена, Юмылан йєрышє (лўм) ачана-влак, тендам 

пагален шарнена, вет те монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше 

улыда. 

Мученику единому 

№57 (60) Тропарь, глас 4 

Мученик Твой, Господи, (имя рек) во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога 

нашего, … 

Господь, Тыйын орланышет (лўм) индыралтмыж верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налын: орландарыше-влакым Тыйын пуымо виет 

дене сўмырал шуэн да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатен. Тудын молитваже 

дене мемнан чоннам утаре. 

№58 Кондак, глас 2 

Звезда светлая явился еси, непрелестная мирови, Солнца Христа возвещающи,  

 

Орланыше (лўм), шке ўжарат дене Христос Кече толшашым увертарен, 

тўнялан волгыдо чын шўдыр лийынат да ондалымашын тулжым йєртенат, мемнан 

верч чарныде кумалын, мыланнат волгыдым пуэт.  

№59 Величание 

Величаем тя, страстотерпче святый (имя рек), и чтим честная страдания твоя, яже за Христа 

претерпел еси. 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше (лўм), да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена. 

 

Мученикам двум и многим 

№60 (57) Тропарь, глас 4 
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Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, … 

 

Господь, Тыйын орланышет-влак, индыралтмышт верч Тый дечет, мемнан 

Юмына деч, курымашлык венецым налыныт: орландарыше-влакым Тыйын пуымо 

виет дене сўмырал шуэныт да ия-влакын тептердыме ўчыштым шалатеныт. Нунын 

молитвашт дене мемнан чоннам утаре. 

№61 Ин тропарь, глас 1 

Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, умолен буди, Господи, … 

 

Айдемым йєратыше Господь, Тыйын орланышет-влакын индыралтмышт верч 

мемнамат чамане да чыла чернам паремде манын, Тыйым сєрвалена. 

 

№62 Кондак, глас 8 

Светильницы светлии явльшеся, Божественнии мученицы, тварь всю светлостию чудес озаряете, 

… 

Юмын орланышыже-влак, волгыдын волгалтарыше лийын, єрыктарыше пашада 

дене чыла чонаным волгалтареда, черым паремден да пич пычкемышым поктен 

колтен, мемнан верч Христос Юмым чарныде сєрвалыза.  

№63 Величание 

Величаем вас, страстотерпцы святии (имена), и чтим честная страдания ваша, яже за Христа 

претерпели есте.  

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше-влак (лўм), да Христос 

верч орланымыдам пагален шарнена.  

 

Священомученику единому  

№64 Тропарь, глас 4 

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси,  

 

Юмылан йєрышє священномученик (лўм), койыш-шоктышет дене апостол да 

нунын престолыштым кучышо лийынат, пашат дене ужмаш кўкшытыш шуынат, 

сандене мутын чынжым раш увертарен, ўшанымаш верч вўр марте орланенат. 

Мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

 

№65 Кондак, глас 4 

Во святителях благочестно пожив, и мучения путь прошел, идольския угасил еси жертвы, … 

Юмын пуымо ушан (лўм) ачана, святитель саныште алал кумылын служитлен, 

орланымаш корным эртен, тый идоллан надырым пуымашым пытаренат, да шке 

кўтўэтым аралыше лийынат, сандене тыйым пагален, ўшан дене шып йодына: шке 

кумалмет дене мемнам ойго гыч эре утаре.  

№66 Величание 

Величаем тя, священномучениче (имя рек), и чтим святую память твою, ты бо молиши … 

Тыйым моктена, тыйым моктена, священномученик (лўм), да тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.  

Священномученикам двум и многим 

 

№67 (46,54,73) Тропарь, глас 4 

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, … 
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Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

№68 Кондак, глас 3 

Яко светильницы незаходимии Разумного Солнца, сошедшеся днесь восхвалим песньми, … 

Тендам эре волгалтарыше ушан кечын волгыдыж гайым, тиде кечын пырля 

погынен, муро дене моктена, вет те чыным палыдыме пычкемыште улшо-влаклан 

волгалтында, да чылаштым поро койыш-шоктыш кўкшытыш нєлталташ ўжында, 

сандене мурена: пўтым кучышо-влакын негызышт, йывыртыза. 

№69 Величание 

Величаем вас, священномученицы Христовы (имена), и чтим святую память вашу, вы бо 

молите … 

Тендам моктена, тендам моктена, Христосын орланыше священникше-влак 

(лўм), тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа.  

 

Преподобному единому 

 

№70 (82) Тропарь, глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу, … 

Преподобный (лўм) ачана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

№71 Кондак, глас 2 

Яко постника благочестна и искусна, и страдальца произволением честна, и пустыни жителя … 

Эре моктымо (лўм-ым), пўтым пе‰гыдын да моштен кучышым, шке кумылын 

орланышым, ир мландыште илаш йєрышым муро дене пагален чаплена, вет тудо 

кишкым тошкен лаштыртен. 

 

№72 Величание 

Ублажаем тя, преподобномучениче (имя рек), и чтим святую память твою, наставниче монахов и 

… 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє орланыше (лўм) ачана, 

тыйым пагален шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улат.  

 

Преподобномученикам двум и многим 

№73 (46,54,67) Тропарь, глас 4 

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, … 

 

Мемнан ачана-шамычын Юмыжо, мыланна эре Шке ў‰ышылыкет почеш 

ыштыше, Шке чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, святой-шамычын 

кумалмышт дене илышнам тынысын виктаре.  

 

№74 (55) Кондак, глас 2 
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Волнений множество невлажно проходяще, безплотныя враги струями слез ваших крепко 

погрузили есте, … 

Юмын пуымо ушан преподобный-влак, шуко тўтан гоч нєрыде эртен, капдыме 

тушман-влакым те шинчавўд йогында дене пытаренда, чудым ыштыме 

моштымашым налын, мемнан верч чарныде кумалза. 

№75 Величание 

Ублажаем вас, преподобнии мученицы (имена), и чтим святую память вашу, наставницы монахов 

и … 

 

Поро пиалан улмыдам моктена, Юмылан йєрышє орланыше-влак (лўм), 

тендам пагален шарнена, вет те монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене 

мутланыше улыда. 

 

Мученице единой 

№76 (88) Тропарь, глас 4 

Агница Твоя, Иисусе, (имя рек) зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю,  

 

Иисус, Тыйын (лўм) пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, Тыйым 

кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, Тый 

денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый денет 

пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар надыр 

семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан чоннам 

утаре.  

№77 Кондак, глас 2 

Храм твой всечестный, яко цельбу душевную обретше, вси вернии велегласно вопием ти: … 

Чоннам паремдыше семын тыйын чот святитлыме храметым муын, ме, ўшанле-

влак, чылан тыйым кугу йўк дене йодына: чот моктымо орланыше яндар ўдыр (лўм), 

мемнан верч Христос Юмым чарныде кумал.  

№78 Величание 

Величаем тя, страстотерпице Христова (имя рек), и чтим честное страдание твое, еже за Христа 

претерпела еси. 

 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святой орланыше (лўм), да Христос верч 

орланыметым пагален шарнена.  

Мученицам двум и многим 

№79 Тропарь, глас 1 

Агницы словесныя, Агнцу и Пастырю приведостеся мучением ко Христу, течение скончавше и 

веру соблюдше; … 

 

ªрыктарыше ушан пача-влак, корныдам мучашлен да ўшанымашым арален 

коден, Пача да Кўтўчє Христос деке орланымаш дене кондалтында. Сандене ме 

таче Христосым моктена да тендан нерген святой шарнымашым куаныше чон дене 

пайремлена. 

№80 Кондак, глас 4 

Страстотерпиц Христовых память празднуем, и верою просяще помощи, … 
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Христосын орланышыже-влакым шарнен пайремлена да ўшан дене полышым 

йодшо-влакым чылаштым чыла ойго гыч утараш йодына, вет нуным чапландараш 

шонышо Юмына мемнан дене. 

№81 Величание 

Величаем вас, страстотерпицы святыя (имена), и чтим честная страдания ваша, яже за Христа 

претерпели есте.  

Тендам моктена, тендам моктена, святой орланыше-влак (лўм), да Христос 

верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

Преподобной жене единой 

 

№82 (49, 70) Тропарь, глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу, … 

Юмылан йєрышє (лўм) авана, мыланна Юмын пуымо тўс тый денет тўрыс 

аралалтын: вет шке Ыресетым налын, тый Христос почеш каенат да, пытышаш 

капым кора‰ден, колыдымо чон верч тыршаш пашат дене туныктенат, сандене 

тыйын шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

№83 Кондак, глас 2 

За любовь Господню, преподобная, покоя желание возненавидела еси, … 

 

Юмылан йєрышє (лўм) авана, Господьым йєратымет верч тый тыныс илыш деч 

кора‰ынат, пўтым кучен, шўлышетым сотемдаренат да янлык-влакым лўддымын 

се‰енат; мемнан ваштареш шогышо-влакымат шке кумалмет дене шалатен колто.  

№84 Величание 

Ублажаем тя, преподобная мати (имя рек), и чтим святую память твою, ты бо молиши … 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє (лўм) авана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

Преподобным женам двум и многим 

 

№85 Тропарь, глас 2 

Истинному желанию уневестившеся, Христославнии, и временного обручника отвергшася … 

Христосын чапландарымыже-влак, кумылдан ойырен налмын оръе‰же лийын, 

мландымбалысе каче деч шєрленда, поро подвиглан кушкын, курымашлык 

к¢кшытыш нєлталтында, чонда дене мотор да шуко т¢рлє порылыкан, монах 

¢дырамаш-влакын кў ме‰гыже да законжо улыда! Тендам йєратен шарныше-влак 

верч чарныде кумалза.  

 

№86 Кондак, глас 2 

Телеса своя постом изнуривше, и неусыпными молитвами моляще Зиждителя … 

 

Сулык касарымашым тўрыс налаш манын, шке капдам пўтє дене лунчыртен, 

Илышым Пуышым йўд-кече сулыкда верч сєрвален, язык деч эрнымашым Юмо деч 

налын, Пылпомыш Кугыжанышыш пуренда, мемнан верч Христос Юмынам 

сєрвалыза. 

 

№87 Величание 

Ублажаем вас, преподобнии матери (имена), и чтим святую память вашу, вы бо молите … 
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Поро пиалан улмыдам моктена, Юмылан йєрышє авана-влак (лўм-влак), 

тендам пагален шарнена, вет те мемнан верч Христос Юмынам сєрваледа. 

 

Преподобномученице единой 

№88 (76) Тропарь, глас 4 

Агница Твоя, Иисусе, (имя рек) зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю,  

 

Иисус, Тыйын (лўм) пачат кугу йўкын ўжеш: Качем, Тыйым йєратем, Тыйым 

кычалын орланем да пудалалтам, Тыйын пуымо Тынеш пурымаште тоялтам, Тый 

денет ушнымаште кугыжаланаш манын, Тылат верч орлыкым чытем, да Тый денет 

пырля илаш манын, Тыланет верч колем, Тыланет йєратен кондымо яндар надыр 

семын мыйым нал. Тудын сєрвалымыж дене, Чаманыше Юмо, мемнан чоннам 

утаре.  

№89 Кондак, глас 4 

Божественная память твоя, (имя рек), здесь возсиявши, явися мирови яко солнце, … 

Тыйын нерген Юмын пуымо шарнымаш, (лўм), таче волгалтын, да тыйын 

илыш-корнетым почын ончыктен, тўнялан кече гай лийын, кап-кылын сулык деке 

тайнымыжым шкендым пе‰гыдын кучымет дене сорлыкленат, орланымашын вўржє 

дене Христосын оръе‰же лийынат, сандене тыйым моктышо-влакым чыла ойго деч 

утаре да тыланет ойлена: юмылан йєрышє авана, куане.  

№90 Величание 

Величаем тя, страстотерпице святая (имя рек), и чтим святую память твою, ты бо молиши … 

Тыйым моктена, тыйым моктена, орлыкым чытыше святой (лўм), тыйым 

пагален шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

Священноисповеднику и преподобноисповеднику 

№91 Тропарь глас 8 

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, … 

Чын ™шанымашке виктарыше, поро койыш-шоктышлан да яндарлыклан 

туныктышо, сандалыкын волгыдыжо, архиерей-влакын Юмын пуымо сылнылыкше, 

кугу уш-акылан (лўм), шўм-чонын семўзгарже, тый туныктымашет дене чыла 

волгалтаренат, мемнан чоннам утарыже манын, Христос Юмым сєрвале. 

№92 Кондак, глас 2  

Насладився, Богомудре, воздержания, и желания плотская ты успил еси, … 

 

Юмын пуымо ушан священный (лўм) ачана, пўтым кучымо дене куанен темын, 

тый капын йодмыжымат йєртенат, шке ўшанымашет дене кушкын, райысе илыш 

пуше‰ге семын пеледалтынат. 

 

№93 Величание священноисповеднику 

Величаем тя, святителю отче (имя рек), и чтим святую память твою, ты бо молиши … 

Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель (лўм) ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

 

№94 (53) Величание преподобноисповеднику 

Ублажаем тя, преподобне отче (имя рек), и чтим святую память твою, наставниче монахов и … 

Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє (лўм) ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый монах-влакым виктарыше да суксо-влак дене мутланыше улат. 
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Праведному единому  

№95 Тропарь, глас 2 

Праведного Твоего (имя рек), Господи, память празднующе, тем Тя молим: спаси души наша. 

Господь, Тыйын чын илыше (лўм-ым) шарныме кечым пайремлена да, тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

Праведной единой  

№96 Тропарь, глас 2 

Праведной Твоей (имя рек), Господи, память празднующе, той Тя молим: спаси души наша.  

Господь, Тыйын чын илыше (лўм-ым) шарныме кечым пайремлена да, тудым 

ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

Праведным двум и многим  

№97 Тропарь, глас 2 

Праведных Твоих (имена), Господи, память празднующе, теми молим Тя: спаси души наша.  

Господь, Тыйын чын илыше-влакетым (лўм ден лўм-ым) шарныме кечым 

пайремлена да, нуным ўжын, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

Безмездникам и чудотврцам  

№98 Тропарь, глас 8 

Святии безсребреницы и чудотворцы, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам. 

Акым налде тыршыше да чудым ыштыше святой-влак, мемнан чернамат эмлаш 

толза: яра налме порылыкдам мыланнат яра пуыза. 

№99 Кондак, глас 2 

Благодать приемше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, . 

 

Моктымо эмлызе да чудым ыштыше-влак, паремдымаш порылыкым налын, 

ойгышто улшо-влаклан тазалыкым пуэда, єрыктарыше пашада дене тўням 

паремден, осал шўлышын алгаштарымыжым шке толмыда дене се‰ыза.  

№100 Величание 

Величаем вас, чудотворцы славнии (имена), и чтим честная страдания ваша, яже за Христа 

претерпели есте.  

Тендам моктена, тендам моктена, чудым ыштыше эмлызе-влак (лўм), да 

Христос верч орланымыдам пагален шарнена. 

 

№101 Ино величание 

Величаем вас, чудотворцы славнии (имена), и чтим святую память вашу, наставницы 

заблуждшим, исцелители болящим и собеседницы ангелом. 

 

Тендам моктена, єрыктарыше паша дене чапланыше (лўм), святой лўмдам 

волгыдын шарнена, вет те йомшо-влакым туныктышо, черле-влакым эмлыше, 

суксо-влак дене мутланыше улыда.  

 

Христа ради юродивому  

 

№102 Тропарь, глас 1 

Глас апостола Твоего Павла услышав глаголющ: мы юроди Христа ради, раб Твой, Христе Боже, 

(имя рек), юродь бысть на земли … 
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Христос Юмо, «ме Христос верч ораде улына» манын, Павел апостолет 

увертарен. Тидым колын, Тыйын (лўм) кулет мландымбалне Тыланет верч ораде 

лийын. Тудым пагален шарнен, Господь, Тыйым сєрвалена: мемнан чоннам утаре. 

 

№103 Кондак, глас 8 

Вышния красоты желая, нижния сласти телесныя тощно оставил еси, нестяжанием суетного 

мира, … 

Поро пиалан (лўм) ачана, Пылпомышысо моторлыкым муаш шонен, каплан 

тамле мландымбалысе ракат деч йєршын кора‰ынат, тўнян арам пашажым коден, 

суксо илышым илен, поро мучашыш шуынат. Нунын дене пырля мемнан верч 

Христос Юмым чарныде сєрвале.  

№104 Величание 

Ублажаем тя, святый праведный (имя рек), и чтим святую память твою, ты бо молиши … 

Поро пиалан улметым моктена, чын илыше святой (лўм) ачана, тыйым пагален 

шарнена, вет тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет. 

Преподобномученице XX века 

№105 Тропарь, глас 5 

Христа Господа Иисуса верная ученице, / Церкве Российския избранная агнице, / 

преподобная страстотерпице (имярек), / легкое иго и язвы Господни любовию носящи, / 

лествицею мучений / к Нему, яко Небесному Жениху, востекла еси, / Егоже моли 

сохранити в благочестии люди Российския // и спасти души наша. 

 

Господь Иисус Христосын ўшанле тунемшыже, Российысе Черкын ойырен 

налме пачаже, кугу орланымашым чытыше преподобная (лўм) Христосын 

куштылго нумалтышыжым да сусыржым йєратен нумалын, йєсланымашын 

тошкалтышыж дене Тудын деке, Пылпомышысо Каче деке, лийшемынат. Россий 

калыкым поро койыш-шоктышышто аралыже да мемнан чоннам утарыже манын, 

Тудым сєрвале. 

 

Священномученику XX века  

№106 Тропарь, глас 3 

Церкве Русския столпе непоколебимый, / благочестия правило, / жития евангельского 

образе, / священномучениче (имярек), / Христа ради пострадавый даже до крове, / Егоже 

моли усердно, / яко Начальника и Совершителя спасения, / Русь Святую утвердити в 

Православии // до скончания века. 

 

Священномученик (лўм), Руш Черкын рўдє ме‰гыже, поро койыш-шоктышын 

сынже, Евангелийысе илышым ончыктышо, Христос верч вўр марте орланыше, 

Тудым, Вуйлатышым да утарымашым Пуышым, чот сєрвале: Святой Русьым Чын 

™шанымаште курым-курымлан пе‰гыдемдыже.  

 


