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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 
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. 
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№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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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.  
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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 
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 
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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. 

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. 
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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 
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 
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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 
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.  
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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, 
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 
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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.  

Величание 
Поро пиалан улметым моктена, Юмылан йєрышє Зосим ачана, тыйым пагален 

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


