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OTPUSTITELNI
tropari na nepodvi`nite

gospodovi i bogorodi~ni praznici,  
i na osobeno po~ituvanite svetiteli

(транскрипција од црковнословенски и превод од 
грчки и црковнословенски јазик)

Септември 1-ви
Po~etok na indiktot, odnosno crkovna Nova godina

Глас 2-ри.
Vseja tvari sod jetequ, vremena i qeta vo Svojej 

vlasti polo`ivij, blagoslovi vjenec qeta blagosti 
Tvojeja, Gospodi, sohrawaja v mirje narod i grad Tvoj, 
molitvami Bogorodici, i spasi ni.

Создателе на целата творба, Кој си ги поста-
вил времињата и годините под Своја власт, благо-
слови го венецот од годината на добрината Твоја. 
Господи, чувај ги во мир народот и Градот Твој, по 
молитвите на Богородица и спаси нè.

Prep. Simeon Stolpnik
Глас 1-ви.

Terpjenija stolp bil jesi, revnovavij praotcem, 
prepodobne, Jovu vo strasteh, Josifu vo isku{eniih, i 
bezplotnih `itelstvu, sij v tjelesi, Simeone ot~e na{. 
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Moli Hrista Boga spastisja du{am na{im.
Столб на трпението си постанал, ревнувајќи 

на праотците, преподобни. На Јов во страдањата, 
на Јосиф во искушенијата, и во заедница со Бес-
телесните си во тело. Симеоне, отче наш, моли го 
Христа Бога, да ги спаси нашите души.

Септември 8-ми
Ro`destvo na Presveta Bogorodica

Глас 4-ти.
Ro`destvo tvoje, Bogorodice D jevo, radost vozvjesti 

vsej vselewej: iz tebe bo vozsija solnce pravdi, Hristos 
Bog na{ i razru{iv kqatvu, dade blagoslovenije: i 
uprazdniv smert, darova nam `ivot vje~nij.

Раѓањето твое, Богородице Дјево, радост и�  
јави на целата икумена. Зашто од тебе изгреа сон-
цето на правдата, Христос, Бог наш, Кој откако ја 
разреши клетвата ни даде благослов, а откако ја 
уништи смртта ни дарува живот вечен.

Септември 14-ти
Vozdvi`enie na ~esniot krst

Глас 1-ви.
Spasi Gospodi, qudi Tvoja, i blagoslovi dostojanije 

Tvoje, pobjedi vsjem pravoslavnim hristijanom na{im, 
na soprotivnija daruja, i Tvoje sohrawaja krestom Tvojim 
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`itelstvo.
Спаси го, Господи, народот Твој и благослови 

го Твоето наследство. Победа на сите православни 
Христијани наши над противниците дарувај им, и 
со крстот Твој зачувај ги Твоите граѓани.

Септември 26-ти
Sv. Apostol i Evangelist Jovan Bogoslov

Глас 2-ри.
Apostole Hristu Bogu vozqublenne, uskori izbaviti 

qudi bezotvjetni, prijemlet tja pripadaju{ta, i`e 
pad{a na persi prijemij: Jego`e moli, bogoslove, i 
nale`a{tuju mglu jazikov razgnati, prosja nam mira i 
velija milosti.

Апостоле, возљубен на Христа Бога, побрзај 
да го избавиш народот кој не може сам да се брани. 
Tе прима паѓајќи пред тебе, ти кој падна на гради-
те на Оној Кој те прими. Него моли го, Богослове, 
и натежнатата магла од незнабошците да ја расте-
ра, барајќи за нас мир и голема милост.

Октомври 1-ви
Pokrov na Presveta Bogorodica

Глас 4-ти.
Dnes blagovjernii qudije svjetlo prazdnujem, 

osjewajemi tvojim, Bogomati, pri{estvijem, i k tvojemu 
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vziraju{te pre~istomu obrazu, umilno glagolem: pokrij 
nas ~estnim tvojim pokrovom, i izbavi nas od vsjakago 
zla, moqa{ti Sina tvojego Hrista Boga na{ego, spasti 
du{i na{ja.

Денес, благоверен народе ведро да празнува-
ме, покриени со твоето доаѓање, Богомајко, и гле-
дајќи кон твојот пречист лик, умилно да говориме: 
Покриј нè со твојот чесен покров и избави нè од 
секое зло, молејќи го Синот твој, Христос Бог наш, 
да ги спаси нашите души.

Октомври 6-ти
Sv. Apostol Toma

Глас 2-ри.
U~enik Hristov biv, bo`estvennago sobora 

apostolskago sopri~astnik: nevjerstvijem bo Hristovo 
voskresenije izvjestiv, i Togo pre~istuju strast 
osjazanijem uvjeriv, Tomo vsehvalne, i niwe nam prosi 
mira, i velija milosti.

Ученик Христов бивајќи, на божествениот 
апостолски собор соучествуваше. Преку невер-
ство Христовото воскресение си го потврдил, и 
на Неговото пречисто страдање преку допир си се 
уверил, Томо сефален, и сега за нас моли мир и 
голема милост.
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(Помеѓу 11-ти и 18-ти Oктомври)
Nedela na Svetite Otci

Глас 8-ми.
Preproslavlen jesi, Hriste Bo`e na{, svjetila na 

zemli otci na{i osnovavij, i tjemi ko istiwej vjerje 
vsja ni nastavivij: mnogoblagoutrobne, slava Tebje.

Препрославен Си, Христе Боже наш, Кој Си 
ги основал светилата на земјата, отците наши, и 
преку нив кон вистинската вера сите нас нè упати, 
многумилосрден, слава Ти.

Октомври 13-ти
Sv. novom~-ca Zlata Meglenska

Глас 8-ми.
@eniha  nebesnago  vozqubiv{i,  mu~enii 

zlo~estivago agarjanina ne ustra{ilasja jesi i da`e 
do smerti krov svoju prolijala jesi, Zlato vsehvalnaja, 
Meglenskaja pohvalo. Tjem`e po dostojaniju niwe mzdu 
tvoju vosprijemle{i veselija vje~nuju{tago v ~ertozje 
Hrista Boga na{ego, Jego`e moli da spaset du{i 
na{ja.

Младоженецот небесен возљубувајќи го, од 
мачењата на злочестивиот агарјанин не си се уп-
лашила, и сè до смртта крвта своја си ја пролила, 
Злато сефална, мегленска пофалбо.Така, според 
достоинството, сега наградата твоја со веселба ја 
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примаш, од Оној кој вечно пребива во брачната 
одаја, Христос нашиот Бог, Кого моли го да ги спа-
си душите наши.

Октомври 14-ти
Prep. Paraskeva

Глас 4-ти.
Pustinnoje i bezmolvnoje `itije vozqubiv{i, 

i vo sqed Hrista, `eniha tvojego, userdno potek{i, i 
Togo blagoje igo vo junosti tvojej vzem{i, krestnim 
znamenijem k mislennim vragom mu`eski vooru`iv{isja, 
postni~eskimi podvigi, postom i molitvami, i sleznimi 
kapqami, uglije strastej ugasila jesi, dostoslavnaja 
Paraskevo. I niwe v nebeswem ~ertozje s mudrimi 
d jevami predstoja{ti Hristu, moli o nas, po~itaju{tih 
~estnuju pamjat tvoju.

Пустинскиот и безмолвен живот откако го воз-
љуби, и откако ревносно тргна по Христа, твојот 
младоженец, Неговиот благ јарем во својата мла-
дост примајќи го, со крстниот знак машки се во-
оружи против непријателот на мислите. Со испос-
нички подвизи, пост, и молитва, и солзни капки, 
жарот на страстите си го изгасила, достославна 
Параскево. И сега во небесните брачни одаи со 
мудрите девојки, стоејќи пред Христа, моли за нас 
кои го почитуваме твојот чесен спомен.
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Октомври 18-ти
Sv. Apostol i Evangelist Luka

Глас 5-ти.
Apostolskih d jejanij skazateqa, i Evangelija 

Hristova svjetla spisateqa, Luku prepjetago, 
neispisanna su{ta Hristovje cerkvi,  pjesnmi 
svja{tennimi svjatago apostola pohvalim, jako vra~a 
su{ta, ~elovje~eskija nemo{ti jestestva nedugi i jazvi 
du{ isceqaju{ta, i moqa{tasja neprestanno za du{i 
na{ja.

На делата апостолски раскажувач, и писател 
на Христовото радосно Евангелие, на она што е 
ненапишано за Црквата Христова, Лука севоспе-
аниот, со свештени песни светиот Апостол да го 
пофалиме, како лекар кој човечките немоќи, боле-
стите на природата, и раните на душата ги исцелу-
ва, и се моли непрестано за нашите души.

Октомври 19-ти
Prep. Jovan Rilski

Глас 1-ви.
Pokajanija osnovanije, propisanije umilenija, obraz 

utje{enija, duhovnago sover{enija, ravnoangelnoje 
`itije tvoje bist, prepodobne: v molitvah ubo i 
po{tenijih, i v slezah prebivavij, ot~e Joanne, moli 
Hrista Boga o du{ah na{ih.
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Темел на покајанието, цртеж на умилението, 
образец на утехата на духовното совршенство, тво-
ето рамноангелно житие беше, преподобни. Ти кој 
во молитви, и пости, и во солзи пребиваше, отче 
Јоване, моли го Христа Бога за душите наши.

Prep. Prohor P~inski
Глас 1-ви.

Pustinnij `itel i v tjelesi angel, i ~udotvorec 
javilsja jesi, bogonose ot~e na{ Prohore: postom, 
bd jenijem, molitvoju, nebesnaja darovanija prijim 
isc jeqaje{i nedu`nija, i du{i vjeroju pritekaju{tih 
ti. Slava dav{emu tebje krjepost: slava vjen~av{emu 
tja: slava d jejstvuju{temu toboju vsjem isc jelenija.

Жител на пустината и Ангел во тело, и чудо-
творец си се покажал, богоносни отче наш Про-
хоре. Со пост, бдение, молитва, небесните дарови 
откако ги прими, ги лекуваш болните и душите на 
оние кои ти притекнуваат. Слава на Оној Кој ти 
даде крепост, слава на Оној Кој те овенча, слава на 
Оној Кој преку тебе им прави на сите излекување.

Октомври 21-ви
Sv. Ilarion Meglenski

Глас 3-ти.
^udo javivsja izvje{tenija, d jeli vozsijal jesi 

dobrod jetelej Bo`ijih, mona{estvuju{tih liki upasl 
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jesi, cerkvi Bogu vozdvigl jesi, arhijerejskaja sjedali{ta 
o~istil jesi, jereti~eskago napadenija ne ubojasja, 
svjatitequ Ilarijone. Umer `e jako spja: tjelo tvoje 
netqenno sobqudesja, i podajet c jelbi boqa{tim ot 
razli~nih nedug, i demoni progowajet. Sego radi molim 
tja, moli spastisja du{am na{im.

Чудо на сведоштвото се објави, преку делата 
си засветлил со добродетелите Божји, мноштво-
то на оние кои монахуваа си го напасил, цркви на 
Бога си му подигнал, архијерејските катедри си ги 
очистил не плашејќи се од еретичкиот напад, све-
тителу Иларионе. Умирајќи како да спиеш, телото 
твое нераспадливо се сочува, и им дава исцелу-
вање на болните од различни болести, а демоните 
ги изгонува. Заради тоа те молиме, моли да се спа-
сат нашите души.

Октомври 23-ти
Sv. Apostol Jakov, brat Gospodov

Глас 2-ри.
Jako Gospoden u~enik, vosprijal jesi, pravedne, 

Evangelije: jako mu~enik, ima{i je`e neopisannoje: 
derznovenije, jako brat Bo`ij: je`e molitisja, jako jerarh. 
Moli Hrista Boga, spastisja du{am na{im.

Како Господов ученик, си го примил, правед-
ни, Евангелието, како маченик го имаш неописли-
вото, смелост како брат Божји, да се молиш како 
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јерарх. Моли го Христа Бога, да ги спаси душите 
наши.

Октомври 26-ти
Sv. vm~. Dimitrij Miroto~iv

Глас 3-ти.
Velika obrjete v bjedah, tja pobornika vselennaja, 

strastoterp~e, jaziki pobje`daju{ta: jako`e ubo Lijevu 
nizlo`il jesi gordiwu, i na podvig derznovenna sotvoriv 
Nestora, tako, svjate Dimitrije, Hristu Bogu molisja, 
darovati nam veliju milost.

Голем помошник те најде во опасностите все-
лената, страстотрпче, кој ги победи незнабошци-
те. Па, како што му ја соблече надменоста на Лиј, 
храбрејќи го за борба одблизу Нестора, така, Свети 
Димитрије, Христа Бога моли го, да ни дарува нам 
голема милост.

Ноември 1-ви
Sv. sv. besrebrenici Kozma i Damjan

Глас 3-ти.
Svjatij bezsrebrenici i ~udotvorci, Kosmo i 

Damjane, posjetite nemo{ti na{ja: tune prijaste, tune 
dadite nam.

Свети бесребреници и чудотворци, Козмо и 
Дамјане, нашите слабости посетете ги, на дар при-
мивте, на дар давајте ни.
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Ноември 8-ми
Sobor na Arhistratigot Mihail i ostanatite 

bestelesni sili
Глас 4-ти.

Nebesnih voinstv arhistratizi, molim vas 
prisno mi nedostojnii,  da va{imi molitvami 
ogradite nas krovom kril neve{testvennija va{eja 
slavi, sohrawaju{te ni, pripadaju{tija priqe`no, i 
vopiju{tija: ot bjed izbavite ni, jako ~inona~alnici, 
vi{nih sil.

На небесните војски Архистратизи, ве моли-
ме вас, ние недостојните, со вашите молитви да нè 
оградите, под покривот на крилата на вашата нема-
теријална слава, чувајќи нè нас кои усрдно паѓаме 
пред вас и воскликнуваме, од опасностите избаве-
те нè, како Чиноначалници на вишните сили.

Ноември 11-ти
Sv. m~. Mina

Глас 4-ти.
Jako bezplotnim sobesjednika, i strastoterpcem 

jedinovselnika, so{ed{esja vjeroju, Mino, voshvaqajem 
tja, mira mirovi prosja{te, i du{am na{im velija 
milosti.

Како собеседник на бестелесните и состанар 
на страстотрпците, собрани во верата, Мино, те 
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славиме, мир за светот просејќи, а за нашите души 
голема милост.

Ноември 13-ти
Sv. Jovan Zlatoust

Глас 8-ми.
Ust tvojih, jako`e svjetlost ogwa, vozsijav{i 

blagodat, vselennuju prosvjeti: ne srebroqubija mirovi 
sokrovi{ta sniska, visotu nam smirennomudrija pokaza. 
No tvojimi slovesi nakazuja, ot~e Joanne Zlatouste, 
moli Slova Hrista Boga, spastisja du{am na{im.

Од устата твоја благодатта што засветли како 
огнена светлост, вселената ја просветли. Богатства 
на несреброљубие на светот му стекна, висината 
на смиреномудрието нам ни ја покажа. Но, со тво-
ите зборови воспитувајќи, отче Јоване Златоусте, 
моли го Логосот, Христос Бог, да ги спаси нашите 
души.

Ноември 14-ти
Sv. Apostol Filip

Глас 3-ти.
Apostole svjatij Filipe, moli milostivago Boga, 

da pregrje{enij ostavlenije podast du{am na{im.
Апостоле свети Филипе, моли го милостивиот 

Бог, да ни даде отпуштање на грешките на душите 
наши.
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Ноември 16-ти
Sv. Apostol i Evangelist Matej

Глас 3-ти.
Apostole svjatij i evangeliste Mateje, moli 

milostivago Boga, da pregrje{enij ostavlenije podast 
du{am na{im.

Апостоле свети и Евангелисте Матеје, моли го 
милостивиот Бог, да ни даде отпуштање на греш-
ките на душите наши.

Ноември 21-ви
Vovedenie na Presveta Bogorodica vo hramot

Глас 4-ти.
Dnes blagovolenija Bo`ija predobra`enije, i 

~elovjekov spasenija propovjedanije: v hramje Bo`ij jasno 
D jeva javqajetsja, i Hrista vsjem predvozvje{tajet. 
Toj i mi veleglasno vozopiim: radujsja, smotrenija 
Zi`diteleva ispolnenije.

Денес е вовед на Божјата добра волја, и на 
проповедта за спасение на луѓето. Во храмот 
Божји, јасно Дјева се покажува, и Христа на сите 
им го предвестува. Нејзе и ние велегласно да и из-
викаме: Радуј се исполнување на домостројот на 
Творецот.
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Ноември 24-ти
Sv. vm~-ca Ekaterina

Глас 5-ти.
Vsehvalnu ju  nev jestu  Hristovu  vospo jim, 

predstatelnicu Sinajskuju, pomo{tnicu na{u i 
zastupnicu, jako zausti svjetlo hitreci ne~estivih 
siloju Duha: i jako mu~enica vjen~av{isja, prosit vsjem 
velija milosti.

Сефалената невеста Христова ја воспеваме, 
Синајската заштитничка, и наша помошничка и 
застапничка, зашто светло ги замолчи ласкањата 
на нечестивите со мечот на Духот. И како маченич-
ка овенчана, проси за сите голема милост.

Ноември 25-ти
Sv. Kliment Ohridski

Глас 4-ти.
Slovesi nastavil jesi jaziki v vjeru Bo`iju, d jeli 

vozvisil jesi sebe, prebla`enne, v bo`estvewej i 
bezpe~alwej `izni, ~udesi prosijavij pristupaju{tim k 
tebje vjerno, znamenmi preslavno ozarjaja ve~erwu. Sego 
radi bo`estvennuju tvoju pamjat, Klimente, slavim.

Со зборови си ги упатил незнабошците во ве-
рата Божја, со делата си се извишил, преблажени, 
во божествен и безгрижен живот. Со чуда си ги 
просветлил оние кои кон тебе верно пристапува-
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ат, преславно со знаци осветлувајќи ја темнината. 
Заради тоа го славиме твојот божествен спомен, 
Клименте.

Ноември 28-ми
Sv. Petnaeset tiveriopolski ma~enici

Глас 3-ти.
Velija pohvala grad Tiverijskij i krjepost, imjeja 

jerarhi, svja{tenniki i leviti, idolskuju lest 
obli~iv{ija. Sij bo Pjatnadesjate polki odgowajut 
demonov i zdravije darujut vjernim.

Голема пофалба и крепост градот тивериски 
имаше, јерарси, свештеници и левити кои идолска-
та лага ја разобличија. Овие петнаесеторица, пол-
кови од демони изгонуваат и здравје на верните им 
даруваат.

Втор тропар, глас 4-ти.
Po{tenijem plot umertviv{e, blago~estija slovo 

propovjedav{e, prezrjev{e zemnaja i Hrista `ela-
ju{te, mudrij stradalci Pjatnadesjat, mu~itelem 
doblemudrenno protivustaste i vjenci stradal~eskimi 
uvjen~astesja i isc jelenija pristupaju{tim isto~a-
jete.

Со постење телото го умртвивте, и словото на 
благочестието го проповедавте, ги презревте зем-
ните и Христа го возљубивте, мудри страдалници 
петнаесет. Доблестомудрено на мачителите им 



144

се спротивставивте, и со венци страдалнички се 
овенчавте, и исцеление им излевате на оние кои ви 
пристапуваат.

Ноември 30-ти
Sv. Apostol Andrej Prvopovikan

Глас 4-ти.
Jako apostolov pervozvannij, i verhovnago su{tij 

brat, Vladic je vsjeh, Andreje, molisja, mir vselewej 
darovati, i du{am na{im veliju milost.

Како првоповикан од Апостолите и на врхов-
ниот роден брат, Владиката на сите, Андреје моли 
го, мир на вселената да и дарува, а на душите наши 
голема милост.

Декември 4-ти
Sv. vm~-ca Varvara

Глас 8-ми.
Varvaru svjatuju po~tim: vra`ija bo sjeti sokru{i, 

i jako ptica izbavisja ot nih, pomo{tiju i oru`ijem 
kresta, vse~estnaja.

Варвара света ја почитуваме, зашто неприја-
телските замки ги строши, и како птица беше спа-
сена од нив, со помошта и оружјето на крстот, се-
чесната.
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Декември 5-ти
Prep. Sava Osveten

Глас 8-ми.
Slez tvojih te~enmi pustini bezplodnoje vozd jelal 

jesi, i i`e iz glubini vozdihanmi vo sto trudov 
uplodonosil jesi, i bil jesi svjetilnik vselewej, sijaja 
~udesi, Savvo ot~e na{. Moli Hrista Boga, spastisja 
du{am na{im.

Со течењето на твоите солзи, неплодноста на 
пустината си ја обработил, и со воздишките од 
длабина, сто трудови си оплодоносил, и светилник 
на вселената си станал, блескајќи со чудеса, Саво, 
отче наш, преподобни. Моли го Христа Бога, да 
бидат спасени душите наши.

Prep. Nektarij Bitolski
Глас 8-ми.

V tebje, ot~e, izvjestno spasesja, je`e po obrazu: 
prijim bo krest, posqedoval jesi Hristu, i d jeja u~il jesi 
prezirati ubo plot, prehodit bo: priqe`ati `e o du{i, 
ve{ti bezsmertwej. Tjem`e i so angeli sradujetsja, 
prepodobne Nektarije, duh tvoj.

Во тебе отче, со сигурност се спаси она што 
е по образот, примајќи го крстот, си следувал по 
Христа, и дејствувајќи си учел да се занемарува 
телото, зашто минува, а да се грижиме за душата, 
нешто што е бесмртно. Затоа, и со Ангелите се ра-
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дува, преподобни Нектарије духот твој.

Декември 6-ти
Sv. Nikolaj Mirlikiski

Глас 4-ти.
Pravilo vjeri i obraz krotosti, vozder`anija 

u~iteqa javi tja stadu tvojemu, ja`e ve{tej istina: 
sego radi stja`al jesi smirenijem visokaja, ni{tetoju 
bogataja, ot~e, svja{tenonna~alni~e Nikolaje, moli 
Hrista Boga, spastisja du{am na{im.

Правило на верата и образ на кротоста, учи-
тел на воздржливоста на стадото твое те покажа 
вистината на нештата. Заради тоа со смиреноста си 
ги стекнал високите, со сиромаштвото богатствата, 
отче јерарху Николаје, моли го Христа Бога, да ги 
спаси нашите души.

Nedela na Svetite Praotci
(Помеѓу 11-ти и 17-ти Декември)

Глас 2-ри.
Vjeroju praotci opravdal jesi, ot jazik tjemi 

predobru~ivij Cerkov: Hvaqatsja v slavje svjatij, jako ot 
sjemene ih jest plod blagoslaven, bez sjemene ro`d{aja 
tja. Tjeh molitvami, Hriste Bo`e, pomiluj nas.

Во верата Праотците си ги оправдал, преку нив 
си ја предвенчал Црквата на незнабошците. Се фа-
лат во слава Светителите, оти од нивното семе има 



147

плод благославен, онаа која бессемено Те роди. По 
нивните молитви, Христе Боже, помилуј нè.

Декември 12-ти
Prep. Spiridon ^udotvotec

Глас 1-ви.
Sobora pervago pokazalsja jesi pobornik i ~udo-

tvorec, bogonose Spiridone, ot~e na{. Tjem`e mertvu 
ti vo grobje vozglasiv, i zmiju v zlato pretvoril 
jesi: i vnegda pjeti tebje svjatija molitvi, angeli, 
soslu`a{tija tebje imjel jesi, svja{tewej{iji. Slava 
dav{emu tebje krjepost, slava vjen~av{emu tja, slava 
d jejstvuju{temu toboju vsjem isc jelenija.

На првиот Собор си се покажал бранител, и 
чудотворец богоносни Спиридоне, отче наш. Заш-
то мртовец од гробот си повикал, и змија во злато 
си претворил, а кога ги пееше светите твои молит-
ви, Ангелите ги имаше како сослужители, преосве-
тен. Слава на Оној Кој ти дал сила, слава на Оној 
Кој те овенчал, слава на Оној Кој преку тебе дејс-
тува на сите излекување.

Декември 23-ти
Prep. Naum Ohridski

Глас 4-ти.
Mir ostavil jesi, priqepivsja Hristu, plot raspjal 

jesi, duhom `ivij, Naume prebla`enne. Pot{talsja jesi 
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apostolov podvizatisja te~eniju. Ulovil jesi v vjeru 
Misijskaja neiz~etnaja mno`estva. Tjem`e molitvami 
tvojimi, ot isku{enij, izbavi nas.

Светот си го оставил прилепувајќи се за Хри-
ста, телото си го распнал со духот живеејќи, Науме 
преблажени. Си се брзал да се движиш по патот 
на Апостолите. Во верата си го уловил мизиското 
неброено мноштво. Затоа, со твоите молитви од 
искушенија избави нè.

Декември 25-ти
Ro`destvo na na{iot Gospod Isus Hristos

Глас 4-ти.
Ro`destvo Tvoje, Hriste Bo`e na{, vozsija mirovi 

svjet razuma: v nem bo yvjezdam slu`a{tij yvjezdoju 
u~ahusja Tebje klawatisja Solncu pravdi, i Tebe 
vjed jeti s visoti vostoka, Gospodi, slava Tebje.

Раѓањето Твое, Христе Боже наш, му ја изгреа 
на светот светлината на знаењето, во него, пак, 
оние кои им служеа на ѕвездите, од ѕвездата се 
учеа, Тебе да Ти се поклонуваат, Сонце на правда-
та, и Тебе да Те познаат од висините на Истокот. 
Господи, слава Ти.

Кондак, глас 3-ти.
D jeva dnes Presu{testvennago ro`dajet, i zemqa 

vertep Nepristupnomu prinosit. Angeli s pastirmi 
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slavoslovjat, volsvi `e so yvezdoju pute{estvujut: nas 
bo radi rodisja Otro~a mlado, prevje~nij Bog.

Девојка денес, Натсуштествениот го раѓа, и 
земјата пештера на Недостапниот му принесува. 
Ангелите со пастирите Го славословат, мудреците, 
пак, со ѕвездата патешествуваат, зашто заради нас 
се роди, Дете младо, предвечниот Бог.

Декември 27-ми
Sv. prvoma~enik i arhi|akon Stefan

Глас 4-ти.
Podvigom dobrim podvizalsja jesi, pervomu~eni~e 

Hristov i apostole, i mu~itelej obli~il jesi ne~estije. 
Kamenijem bo pobijen ot ruk bezzakonnih, vjenec ot ja`e 
svi{e desnici prijal jesi, i k Bogu vzival jesi vopija: 
Gospodi, ne postavi im grjeha sego.

Со добар подвиг си се подвизувал, првома-
чениче Христов и Апостоле, и си ја разобличил 
безбожноста на мачителите. Со камења убиен од 
рацете на беззакониците, венец си примил од дес-
ницата на Вишниот, и кон Бога си се обратил изви-
кувајќи: Господи, не ставај им го ова за грев.
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Јануари 1-ви
Obrezanie Gospodovo

Глас 1-ви.
Na prestoqe ognezra~wem v vi{nih sjed jaj so Otcem 

bezna~alnim, i bo`estvennim Tvojim Duhom, blagovolil 
jesi roditisja na zemli ot otrokovici, neiskusomu`nija 
Tvojeja Matere, Iisuse: sego radi i obrjezan bil jesi jako 
~elovjek osmodnevnij. Slava vseblagomu tvojemu sovjetu, 
slava smotreniju Tvojemu, slava snizho`deniju Tvojemu, 
jedine ^elovjekoqub~e.

Ти Кој седиш на огнозрачен престол на ви-
сините со Отецот беспочетен и со Духот Твој бо-
жествен, си благоволил да се родиш на земјата од 
девојка, неискусобрачната Твоја мајка, Исусе. За-
ради тоа и обрезан си бил осмодневен, како човек. 
Слава на Твојата себлага одлука, слава на грижата 
Твоја, слава на понижувањето Твое, единствен Чо-
векољубче.

Sv. Vasilij Veliki
Глас 1-ви.

Vo vsju zemqu izide vje{tanije tvoje, jako 
prijem{uju slovo tvoje, im`e bogoqepno nau~il jesi, 
jestestvo su{tih ujasnil jesi: ~elovje~eskija obi~aji 
ukrasil jesi, carskoje svja{tenije, ot~e prepodobne: moli 
Hrista Boga, spastisja du{am na{im.

По целата земја излезе гласот твој, затоа што 
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го прими словото твое преку кое боголепно одог-
мати, природата на битијата ја појасни, човечките 
обичаи ги украси, Царски свештениче, отче пре-
подобни, моли го Христа Бога да ги спаси нашите 
души. 

Јануари 6-ти
Bogojavlenie Gospodovo

Глас 1-ви.
Vo Jordawe kre{taju{tusja Tebje, Gospodi, 

Troji~eskoje javisja poklonenije: Roditelev bo glas 
svid jetelstvova{e Tebje, vozqublennago Tja Sina 
imenuja: i Duh vo vid je golubiwe, izvjestvova{e slovese 
utver`denije. Javlejsja, Hriste Bo`e, i mir prosvje{tej, 
slava Tebje.

Кога во Јордан се крштеваше, Господи, се обја-
ви поклонувањето на Троица. Гласот на родителот 
Те сведочеше Тебе, нарекувајќи Те возљубен Син, 
а Духот во вид на гулаб, ја потврдуваше сигурнос-
та на зборот. Ти Кој се јави Христе Боже, и светот 
го просветли, слава Ти.

Јануари 7-ми
Sv. Prorok, prete~a i krstitel Jovan

Глас 2-ри.
Pamjat pravednago s pohvalami, tebje `e dovqejet 

svid jetelstvo Gospodne, Predte~e: pokazal bo sja 
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jesi voistinu i prorokov ~estwej{ij, jako i v strujah 
krestiti spodobilsja jesi Propovjedannago. Tjem`e za 
istinu postradav radujasja, blagovjestil jesi i su{tim 
vo ad je Boga javl{agosja plotiju, vzemqu{tago grjeh 
mira, i podaju{tago nam veliju milost.

Споменот на праведникот е со пафалби. Тебе, 
пак, доста ти е сведоштвото од Господа, Претечо. 
Си се покажал навистина и од пророците почесен, 
зашто си се удостоил во реката да го крстиш Про-
поведаниот. Откако за вистината пострада, раду-
вајќи се, и на оние во адот си им го благовестел 
Бога Кој се објави во тело, Кој го зема гревот на 
светот, и нам ни подава голема милост.

Јануари 11-ти
Prep. Teodosij Veliki

Глас 8-ми.
Slez tvojih te~enmi pustini bezplodnoje vozd jelal 

jesi, i i`e iz glubini vozdihanmi vo sto trudov 
uplodonosil jesi, i bil jesi svjetilnik vselewej, sijaja 
~udesi, Teodosije ot~e na{. Moli Hrista Boga, spastisja 
du{am na{im.

Со течењето на твоите солзи, неплодноста на 
пустината си ја обработил, и со воздишките од 
длабина, сто трудови си оплодоносил, и светилник 
на вселената си станал, блескајќи со чудеса, Теодо-
сије, отче наш, преподобни. Моли го Христа Бога, 
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да бидат спасени душите наши.

Јануари 14-ти
Sv. Sava Arhiepiskop srpski

Glas 3-ti.
Puti ,  vvod ja{tago  v  `izn ,  nastavnik  i 

pervoprestolnik i u~itel bil jesi: pervjeje bo pri{ed 
svjatitequ Savvo, ote~estvo tvoje prosvjetil jesi, i 
porodiv toje Duhom Svjatim, jako dreva maslinnaja v 
mislewem raj nasadil jesi vseosvja{tennaja tvoja ~ada. 
Tjem jako apostolom i svjatitelem soprestolna, ~tu{te 
tja molim: moli Hrista Boga, darovati nam veliju 
milost.

На патот што води во живот, наставник, и пр-
вопрестолник, и учител си бил. Зашто, доаѓајќи, 
најпрво татковината твоја си ја просветил, свети-
телу Саво, и породувајќи ја со Духот Свети, како 
маслинови дрвја во духовниот рај си ги насадил 
сеосветените твои чеда. Затоа, како сопрестолен 
на Апостолите, и Светителите, почитувајќи те, те 
молиме, моли го Христа Бога, да ни дарува голема 
милост.

Јануари 15-ти
Prep. Gavril Lesnovski

Глас 8-ми.
Vozqubiv Hrista userdno pa~e vsjeh, i ukrasivsja 
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krotostiju, smirenijem i terpjenijem, vse `itije svoje 
na zemli predlo`il jesi jemu. Tjem vo nebesnija obiteli 
nasqedovav, pravednih ~asti spodobilsja jesi, s nim`e 
molisja, spastisja du{am na{im.

Доброволно заљубувајќи го Христа над сè, и 
украсувајќи се со кротост, смиреност, и трпение, 
целиот свој живот на земјата пред Него си го по-
ставил. Бидејќи во небесните живеалишта си до-
бил наследство, со делот на праведниците си се 
удостоил. Со нив моли се, да бидат спасени наши-
те души.

Јануари 17-ти
Prep. Antonij Veliki

Глас 4-ти.
Revniteqa Iliju nravi podra`aja, Krestitequ 

pravimi stezjami posqeduja, ot~e Antonije, pustini 
bil jesi `itel, i vselennuju utverdil jesi molitvami 
tvojimi. Tjem`e moli Hrista Boga, spastisja du{am 
na{im.

Зилотот Илија по начинот поддржувајќи го, 
Крстителот по правите патеки следејќи го, отче 
Антоније, на пустината жител си бил, и вселената 
си ја утврдил со молитвите твои. Затоа, моли го 
Христа Бога, да ги спаси нашите души.
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Јануари 18-ти
Sv. sv. Atanasij i Kiril, Arhiepiskopi aleksandriski

Глас 3-ти.
D jeli vozsijav{e pravoslavija, vse pogasiv{e 

zloslavije,  pobjeditelije pobjedonosci biste, 
blago~estijem vsja obogativ{e. Cerkov velmi ukrasiv{e, 
dostojno obrjetoste Hrista Boga, daruju{ta nam veliju 
milost.

Со делата на православието блеснувајќи, се-
кое злославие го угасивте, победници победоносно 
украсени станавте, сè обогатувајќи со благочестие. 
Црквата многу ја украсивте, достојно го најдовте 
Христа Бога, Кој ни дарува нам голема милост.

Јануари 20-ти
Prep. Evtimij Veliki

Глас 4-ти.
Veselisja pustiwa nera`daju{taja, blagodu{stvuj 

neboqa{taja: jako umno`i tebje ~ada mu` `elanij 
duhovnih, blago~estijem nasadiv, vozder`anijem 
vospitav v dobrod jetelej sover{enstvo. Togo molitvami, 
Hriste Bo`e, umiri `ivot na{.

Весели се пустино која немаш родено, разве-
сели се ти која си немала болки, зашто тебе ти ги 
намножи чедата маж на посакувањата на духовни-
те, со побожност насадувајќи, со воздржание вос-
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питувајќи во совршенството на добродетелите. По 
неговите молитви, Христе Боже, смири го животот 
наш.

Јануари 21-ви
Sv. Maksim Ispovednik

Глас 8-ми.
Pravoslavija nastavni~e, blago~estija u~itequ i 

~istoti, vselennija svjetilni~e, mona{estvuju{tih 
bogoduhnovennoje udobrenije, Maksime premudre, u~enmi 
tvojimi vsja prosvjetil jesi, c jevnice duhovnaja, moli 
Hrista Boga, spastisja du{am na{im.

Водачу на Православието, учителе на благо-
честието и чесноста, светилнику на вселената, на 
оние кои монахуваат боговдахновен украсу, Мак-
симе премудар, со учењата твои сите си ги просве-
тил, кавалу на Духот, моли го Христа Бога, да се 
спасат душите наши.

Јануари 25-ти
Sv. Grigorij Bogoslov

Глас 1-ви.
Pastirskaja svirjel bogoslovija tvojego, ritorov 

pobjedi trubi: jako`e bo glubini Duha iziskav{u, i 
dobroti vje{tanija prilo`i{asja tebje. No moli Hrista 
Boga, ot~e Grigorije, spastisja du{am na{im.

Пастирскиот кавал на богословието твое, ги 
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победи трубите на риторите, зашто барајќи ги дла-
бочините на Духот, и добар углед си стекнал. Но, 
моли го Христа Бога, отче Григорије, да ги спаси 
нашите души.

Јануари 30-ти
Sveti otci na{i i vselenski u~iteli: Vasilij Veliki, 

Grigorij Bogoslov i Jovan Zlatoust
Глас 1-ви.

Tri  veli~a j{a ja  sv jetila  trisolne~nago 
Bo`estva, vselenniju lu~ami dogmatov bo`estvennih 
prosvjetiv{aja, medoto~nija rjeki premudrosti, tvar 
vsju bogovjed jenija vodami napojiv{ija, Vasilija 
Velikago, i Bogoslova Grigorija, so slavnim Joannom, 
jazikom zlatoglagolivim, vsi sloves ih ra~itelije, 
so{ed{esja pjesnmi po~tim: Tij bo Trojic je o nas prisno 
moqatsja.

Трите најголеми светила на трисолнечното Бо-
жество ја засветлија вселената со зраците на бо-
жествените догмати. Медоточивите реки на муд-
роста, целата твар ја напоија со водите на богопоз-
нанието. Василиј Великиот и Григориј Богословот, 
со славниот Јован на јазикот златоглаголив, сите 
вљубеници во зборот нивни, собирајќи се со песни 
да ги почестиме, зашто тие на Троица за нас секо-
гаш се молат.
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Февруари 2-ри
Sretenie Gospodovo

Глас 1-ви.
Radujsja, blagodatnaja Bogorodice D jevo, iz tebe bo 

vozsija solnce pravdi Hristos Bog na{, prosvje{tajaj 
su{tija vo tmje. Veselisja i ti, star~e pravednij, 
prijemij vo objatija Svoboditeqa du{ na{ih, 
daruju{tago nam voskresenije.

Радувај се, благодатна Богородице Дјево, заш-
то од тебе изгреа сонцето на правдата Христос 
нашиот Бог, Кој ги просветлува оние во мракот. 
Весели се и ти старче праведен, кој го прими во 
прегратките ослободителот на душите наши, Кој 
ни дарува нам воскресение.

Февруари 10-ти
Sv. sve{t-m~. Haralampij

Глас 4-ти.
Mu~enik Tvoj, Gospodi, Haralampij, vo stradanij 

svojem vjenec prijat netqennij ot Tebe, Boga na{ego: 
imjeja bo krjepost Tvoju, mu~itelej nizlo`i, sokru{i i 
demonov nemo{tnija derzosti. Togo molitvami spasi 
du{i na{ja.

Маченикот Твој, Господи Харалампиј, во стра-
дањето свое нераспадлив венец прими од Тебе, на-
шиот Бог. Имајќи ја силата Твоја, мачителите ги 
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собори, и ја скрши на демоните немоќната дрскост. 
По неговите молитви спаси ги нашите души.

Февруари 11-ти
Sv. novom~. Georgij Kratovski

Глас 4-ти.
V terpjenij mnogoiskuswem, bla`enne mu~eni~e 

Georgije, ogneiskusnuju smert preterpjel jesi i 
po kon~inje tvojej vjenec ot Hrista netqennij s 
mu~eni~eskimi liki prijal jesi. I niwe na zemli 
krotkih dostojnu vodvorjajasja, Hristu Bogu o nas molisja, 
i`e vjeroju poklawaju{tihsja rac je mo{tej tvojih.

Низ трпение доброиспитано, блажени мачени-
че Георгије, огноиспробана смрт си претрпел, и по 
свршетокот твој, венец нераспадлив од Христа со 
хоровите на мачениците си примил. И сега со крот-
ките на земјата достојно престојуваш. На Христа 
Бога за нас моли се, кои со вера се поклонуваме на 
гробот на моштите твои.

Февруари 14-ти
Uspenie na sv. Kiril, u~itel slavjanski

Глас 4-ти.
Ot pelen prile`no premudrost sestru sebje 

sotvoriv, bogoglase, presvjetluju vid jev, jako d jevicu 
~istu, ju`e prijem, privede, jako monisti zlatimi, seju 
ukrasiv svoju du{u i um, i obrjetesja jako drugij Kirill, 
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bla`enne, imenem i razumom, premudre.
Од пелени грижливо премудроста сестра себе 

си ја направи, богогласни, гледајќи ја пресветла, 
како девојка чиста, која примајќи ја, ја привлече, 
украсувајќи ја со неа својата душа и ум како со 
златни монисти, и се најде како втор Кирил, бла-
жени, по името и разумот, премудри.

Март 9-ти
Sv. ^etirieset ma~enici

Глас 1-ви.
Boqeznmi svjatih, imi`e o Tebje postrada{a, 

umolen budi, Gospodi, i vsja na{ja boqezni isc jeli, 
^elovjekoqub~e, molimsja.

Со болките на светителите кои за Тебе постра-
даа, умолен биди Господи, и сите наши болести 
излечи ги, Човекољубче, Ти се молиме.

Март 25-ти
Blagove{tenie na Presveta Bogorodica

Глас 4-ти.
Dnes spasenija na{ego glavizna i je`e ot vjeka 

tainstva javlenije: Sin Bo`ij Sin D jevi bivajet, i 
Gavriil blagodat blagovjestvujet. Tjem`e i mi s nim 
Bogorodic je vozopiim: radujsja, Blagodatnaja, Gospod s 
Toboju.
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Денес е заглавие на нашето спасение, и објаву-
вање на тајната од века, Синот Божји, Син Дјевин 
станува, и Гаврил благодат благовестува. Затоа и 
ние со него на Богородица да и воскликнеме: Радуј 
се, Благодатна, Господ е со тебе.

Април 6-ти
Uspenie na sv. Metodij, u~itel slavjanski

Глас 4-ти.
Svjatiteqa Tvojego Metodija, Hriste, tvorja{te 

svjetlo tor`estvo uspenija, milosti Tvojeja svi{e 
poda`d, otverzi `e carstvija dveri, razrje{i `e uzi 
na{ja mnogih grjehov, hodatajstvom svjatago Tvojego 
u~enika, otca na{ego.

На Твојот светител Методиј, Христе, правејќи 
му сјајно торжество на успението, милоста Твоја 
одозгора подај ни ја, а отвори ги и дверите на Цар-
ството, разреши ги оковите наши од многуте гре-
вови, преку застапништвото на светиот Твој уче-
ник, отецот наш.

Април 23-ти
Sv. vm~. Georgij Pobedonosec

Глас 4-ти.
Jako pqennih svoboditel, i ni{tih za{tititel, 

nemo{tstvuju{tih vra~, carej poborni~e, pobjedonos~e, 
velikomu~eni~e Georgije, moli Hrista Boga, spastisja 
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du{am na{im.
Како ослободител на заробените, и заштитник 

на сиромасите, лекар на немоќните, бранител на 
Царевите, победоносче, великомачениче Георгије, 
моли го Христа Бога, да ги спаси нашите души.

Април 25-ти
Sv. Apostol i Evangelist Marko

Глас 3-ти.
U verhovnago Petra nau~ivsja, apostol Hristov bil 

jesi, i jako solnce stranam vozsijal jesi, Aleksandrijom 
udobrenije biv, bla`enne. Toboju Egipet ot prelesti 
svobodisja, evangelskim tvojim u~enijem prosvje{t vsja, 
jako svjetlij stolp cerkovnij. Sego radi tvoju pamjat 
~tu{te, svjetlo prazdnujem, Marko bogoglase: moli 
toboju blagovjestimago Boga, da sogrje{enij ostavlenije 
podast du{am na{im.

Кај врховниот Петар научувајќи се, Апостол 
Христов си бил, и како сонце на страните си зас-
ветлил, украс на Александрија бивајќи, блажени. 
Преку тебе Египет од прелест се ослободи, просве-
тувајќи ги сите со твоето евангелско учење, како 
сјаен столб црковен. Заради тоа споменот твој чес-
твувајќи го, радосно празнуваме, Марко богогла-
сен. Моли го од тебе благовестениот Бог, да даде 
отпуштање на погрешките на душите наши.
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Мај 2-ри
Sv. blagoveren car Boris

Глас 6-ти.
Ispolnen straha Bo`ija, bil jesi `ili{te Svjatago 

Duha: utverdiv vjeru Hristovu, prestol i `ezl carstvija 
ostavil jesi, bogobla`enne carju Borise: Vseliv `e sja v 
pustiwu, procvjel jesi v podvizjeh i obrjel jesi blagodat 
pred Gospodem. Niwe `e predstoja prestolu Vsevi{wago, 
moli Hrista Boga, darovati narodu na{emu mudrost 
i silu, nam `e, moqa{timsja tebje, spasenije du{am 
na{im.

Исполнет со страв Божји, живеалиште си бил 
на Духот Свети. Утврдувајќи ја верата Христова, 
престолот и жезолот на царството си ги оставил, 
богоблажени царе Борисе. Вселувајќи се, пак, во 
пустината, си процветал во подвизите, и си нашол 
благодат пред Господа. А сега, стоејќи пред прес-
толот на Севишниот, моли го Христа Бога да му 
дарува на нашиот народ мудрост и сила, нам пак, 
кои тебе ти се молиме, спасение на нашите души.

Prenos na mo{tite na sv. Atanasij,  
Arhiepiskop aleksandriski

Глас 3-ти.
Stolp bil jesi pravoslavija, bo`estvennimi 

dogmati podtver`daja Cerkov, svja{tennona~alni~e 
Atanasije: Otcu bo Sina jedinosu{tna propovjedav, 



164

posramil jesi Arija. Ot~e prepodobne, Hrista Boga moli, 
darovati nam veliju milost.

Столб си бил на православието, со божестве-
ните догмати потпирајќи ја Црквата, свештенона-
чалниче Атанасије, зашто проповедајќи го на Отца 
Синот едносуштен, си го посрамил Арија. Отче 
преподобен, Христа Бога моли го, да ни дарува 
нам голема милост.

Мај 8-ми
Sv. Apostol i Evangelist Jovan Bogoslov

Глас 2-ри.
Apostole Hristu Bogu vozqublene.. .  (види 

стр. 131)

Мај 11-ти
Sv. sv. ramnoapostolni Metodij i Kiril

Глас 4-ти.
Jako apostolom jedinonravnij i slovenskih stran 

u~itelije, Kirille i Metodije bogomudrii, Vladiku 
vsjeh molite, vsja jaziki slovenskija utverditi v 
pravoslavii i jedinomislii, umiriti mir, i spasti 
du{i na{ja.

Како истозначни со Апостолите, и на словен-
ските земји учители, Кириле и Методије богомуд-
ри, Владиката на сите молете Го, сите народи сло-
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венски да ги утврди во православие и едномислие, 
да го смири светот, и да ги спаси душите наши.

Мај 21-ви
Sv. sv. golemi carevi i ramnoapostolni Konstantin i 

Elena
Глас 8-ми

Kresta Tvojego obraz na nebesi vid jev, i jako`e 
Pavel zvanije ne ot ~elovjek prijem, v carjeh apostol 
Tvoj, Gospodi, carstvuju{tij grad v ruc je Tvojej polo`i, 
jego`e spasaj vsegda v mirje, molitvami Bogorodici, 
jedine ^elovjekoqub~e.

Меѓу царевите, Апостолот Твој Господи, отка-
ко знакот на крстот Твој на небото го виде, и како 
Павле откако повик не од луѓе прими, царствувач-
киот град во рацете Твои го положи. Него чувај го 
за секогаш во мир, по молитвите на Богородица, 
единствен Човекољубче.

Мај 22-ри
Sv. vm~. Jovan Vladimir, ~udotvorec

Глас 4-ти.
Krest javl{ijsja tebje s nebes v blistanii vsjem 

propovjedal jesi, prosvjetiv jaziki vjerno, Vladimire 
slavne. Iskuplenijem `e krovmi tvojimi vozblistav, 
spodobilsja jesi mzdov nelestnih predstoja Trojic je. 
Tjem`e derznovenno moli Hrista spastisja nam.
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Крстот кој тебе ти се јави во блесок од небо-
то, на сите си им го проповедал, просветлувајќи 
ги верно незнабошците, Владимире славни. Преку 
откупот, пак, со крвта твоја заблескувајќи, си се 
удостоил со награди нелажни стоејќи пред Троица. 
Затоа смело моли го Христа да нè спаси нас.

Мај 25-ти
Treto nao|awe na glavata na Sv. Jovan Krstitel

Глас 4-ти
Jako bo`estvenoje sokrovi{te, sokrovenoje v 

zemli, Hristos otkri glavu tvoju nam, proro~e i 
predte~e: vsi ubo so{ed{esja v seja obrjetenije, pjesnmi 
bogoglagolivimi spasa vospojim, spasaju{ta nas od 
tqenija molitvammi tvojimi.

Како божествена ризница скриена в земја, 
Христос ни ја откри главата твоја нам, пророче и 
Претече. Сите, пак, кои се собраа на ова наоѓање, 
со песни, богоглаголиви Спасителот да го воспее-
ме, Кој нè спасува нас од распаѓање преку твоите 
молитви.

Јуни 2-ри
Sv. sve{t-m~. Erazmo Ohridski

Глас 4-ти.
Prepodobno `itije tvoje pro{ed, mudre, svjetlim 

ukrasilsja jesi hitonom svja{tenstva. Prolivaja `e 
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krov mu~eni~estva, Jerazme, spodobilsja jesi svi{e 
mzdov nelestnih i, predstoja Trojic je, moli{isja o nas 
vospjevaju{tih tja.

Поминувајќи го преподобно животот твој, 
мудри, си се украсил со светлиот хитон на свеш-
тенството. Проливајќи ја крвта преку мачеништво, 
Еразме, си се удостоил со награди нелажни одоз-
гора, и стоејќи пред Троица се молиш за нас кои те 
воспеваме.

Јуни 11-ти
Sv. sv. Apostoli Vartolomej i Varnava

Глас 3-ти.
Apostoli svjatii, Vartolomeje i Varnavo, molite 

milostivago Boga, da pregrje{enij ostavlenije podast 
du{am na{im.

Апостоли свети, Вартоломеје и Варнаво, мо-
лете го милостивиот Бог, да ни даде отпуштање на 
грешките на душите наши.

Јуни 24-ти
Ro`destvo na sv. Jovan Krstitel

Глас 4-ти.
Proro~e i predte~e pri{estvija Hristova, dostojno 

pohvaliti tja nedoumjejem mi, quboviju ~tu{tij tja: 
neplodstvo bo ro`d{ija i ot~eje bezglasije razrje{isja 
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slavnim i ~estnim tvojim ro`destvom, i voplo{tenije 
Sina Bo`ija mirovi propovjedujetsja.

Пророче и Претечо на доаѓањето Христово, не 
умееме како достојно да те пофалиме, ние кои со 
копнеж те почитуваме. Неплотството, пак, на онаа 
која те роди, и безгласноста на таткото, се разре-
шија со славното и чесно рождество твое, и вопло-
тувањето на Синот Божји на светот му се пропо-
веда.

Јуни 29-ти
Sv. sv. prvovrhovni Apostoli Petar i Pavle

Глас 4-ти.
Apostolov pervoprestolnici,  i vselennija 

u~itelije, Vladiku vsjeh molite, mir vselenwej 
darovati, i du{am na{im veliju milost.

Меѓу Апостолите првопрестолни, и на вселе-
ната учители, Владиката на сите молете го, мир на 
вселената да и подари, а на душите наши голема 
милост.

Јули 1-ви
Sv. sv. besrebrenici i ~udotvorci Kozma i Damjan

Глас 8-ми.
Svjatii bezsrebrenici i ~udotvorci, Kozmo i 

Damjane, posjetite nemo{ti na{ja: tune prijaste, tune 
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dadite nam.
Свети бесребреници и чудотворци, Козмо и 

Дамјане, посетете ги нашите немоќи, на дар при-
мивте, на дар дајте ни.

Јули 5-ти
Prep. Atanasij Atonski

Глас 8-ми.
Je`e vo ploti `itiju tvojemu udivi{asja angelstii 

~ini, kako s tjelom k nevidimim spletenijem iz{el jesi, 
prisnoslavne, i ujazvil jesi demonskija polki. Otwudu`e, 
Atanasije, Hristos tebje vozdade bogatimi darovanmi: 
sego radi, ot~e, moli spastisja du{am na{im.

На твојот живот во тело Ангелските чинови 
беа збунети, како со тело кон невидливите сплетки 
си одел, сеславен, и си ги повредил демонските 
војски. Затоа, Атанасије Христос тебе ти врати со 
богати дарови. Заради тоа, отче, моли да се спасат 
нашите души.

Јули 7-ми.
Sv. vm~-ca Nedela

Глас 3-ти.
Odoqenijem tvojim ~udesnim pobjedi{asja vra`ija 

sili do konca, Ned jelo preslavnaja: idolo`renija bo tmu 
dale~aj{e kresta ~estnago svjetlostiju izgnala jesi. 
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D jevo ~istaja, Hristu Bogu molisja, darovati nam veliju 
milost.

Со твојата чудесна победа непријателските 
сили докрај беа победени, Недело преславна. Тем-
ницата од идоложртвувањето, пак, со светлоста на 
чесниот крст многу далеку си ја прогнала. Дјево 
чиста, на Христа Бога моли се, да ни дарува голе-
ма милост.

Јули 13-ти
Sobor na sv. Arhangel Gavriil

Глас 4-ти.
Nebesnih voinstv arhistrati`e, molim tja prisno 

mi nedostojnii, da tvojimi molitvami ogradi{i nas 
krovom krilu neve{testvennija tvojeja slavi, sohrawaja 
nas pripadaju{tih priqe`no, i vopiju{tih: ot bjed 
izbavi nas, jako ~inona~alnik vi{nih sil.

Архистратигу на небесните војски, ти се мо-
лиме секогаш ние недостојните, со твоите молитви 
да нè оградиш, под стреата на крилата на твојата 
нематеријална слава. Чувај нè нас кои пред тебе 
паѓаме усрдно и извикуваме: Од опасностите из-
бави нè како чиноначалник на вишните сили.
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Nedela na Svetite Otci
(Помеѓу 13-ти и 19-ти Јули)

Глас 8-ми.
Preproslavlen jesi, Hriste Bo`e na{... (види 

стр. 133)

Јули 20-ти
Sv. Prorok Ilija

Глас 4-ти.
Vo ploti angel, prorokov osnovanije, vtorij predte~a 

pri{estvija Hristova, Ilija slavnij, svi{e poslavij 
Jelisejevi blagodat, nedugi otgowati, i proka`ennija 
o~i{tati. Tjem`e i po~itaju{tim jego to~it 
isc jelenija.

Вотеловен Ангел, на пророците темел, втор 
претеча на Христовото доаѓање, Илија славни, 
одозгора си му испратил благодат на Елисеја, бо-
лестите да ги изгонува, и лепрозните да ги чисти. 
Заради тоа и на оние кои него го почитуваат им 
излева исцеленија.

Јули 27-ми
Sv. vm~. Pantelejmon

Глас 3-ти.
Strastoterp~e svjatij i c jelebni~e Pantelejmone, 

moli milostivago Boga, da pregrje{enij ostavlenije 
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podast du{am na{im.
Страстотрпче свет, и лекаре Пантелејмоне, 

моли го милостивиот Бог, да им даде отпуштање 
на грешките на душите наши.

Sveti Sedmo~islenici: Metodij, Kiril, Kliment, 
Naum, Sava, Gorazd i Angelarij

Глас 1-ви.
Vjenci hvalenija uvjen~ajim Sedmo~isleniki 

slavnija, jako svjetila vozsijav{ija, i Trijedinago Boga 
nam blagovjestiv{ija: Kirilla so Metodijem, Klimenta, 
Nauma so Savvoju, i Gorazda s Angelarijem. Stolpi 
neziblemii Cerkve slavjanskija i bogoduhnovennii 
pobornici slova na{ego, bjesovskoje idolom u~enije 
otgowaju{te, Hristu Bogu molitesja, Cerkov na{u 
utverditi i du{am na{im darovati mir i veliju 
milost.

Со фалбени венци да ги овенчаме славните 
Седмочисленици, кои како светила засветлија и 
Триединиот Бог ни го благовестеа: Кирил со Мето-
диј, Климент, Наум со Сава, и Горазд со Ангелариј. 
Столбови непоколебливи на Црквата славјанска и 
боговдахновени заштитници на нашиот збор. Вие 
кои бесовското незнабожечко учење го отклонивте, 
на Христа Бога молете се, Црквата наша да ја утвр-
ди, и да им дарува на нашите души мир и голема 
милост.
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Август 6-ти
Preobra`enie Gospodovo

Глас 7-ми.
Preobrazilsja jesi na gorje, Hriste Bo`e, pokazavij 

u~enikom Tvojim slavu Tvoju, jako`e mo`ahu: da 
vozsijajet i nam grje{nim svjet Tvoj prisnosu{tnij, 
molitvami Bogorodici, Svjetodav~e, slava Tebje.

Си се преобразил на Гората, Христе Боже, по-
кажувајќи им ја на учениците Твои славата Твоја, 
колку што можеа. Да ни засветли и нам грешните 
Твојата вечна светлина, по молитвите на Богороди-
ца, Светодавче слава Ти.

Август 9-ти
Sv. Apostol Matij

Глас 3-ти.
Apostole Svjatij Matije... (види стр. 140)

Август 15-ти
Uspenie na Presveta Bogorodica

Глас 1-ви.
V ro`destvje d jevstvo sohranila jesi, vo uspenii 

mira ne ostavila jesi, Bogorodice: prestavilasja jesi 
k `ivotu, mati su{ti @ivota: i molitvami tvojimi 
izbavqaje{i ot smerti du{i na{ja.

Во раѓањето девството си го запазила, во успе-
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нието светот не си го напуштила, Богородице. Се 
престави кон животот, Мајка бивајќи на Животот, 
и со твоите молитви ги избавуваш од смрт нашите 
души.

Август 16-ти
Prenos na nerakotvornata ikona na Gospod Isus Hristos

Глас 2-ри.
Pre~istomu Tvojemu obrazu poklawajemsja, Blagij, 

prosja{te pro{tenija pregrj{enij na{ih, Hriste 
Bo`e, voleju bo blagovolil jesi plotiju vziti na krest, 
da izbavi{i, ja`e sozdal jesi ot raboti vra`ija. Tjem 
blagodarstvenno vopijem Ti, radosti ispolnil jesi vsja, 
Spase na{, pri{edij spasti mir.

На пречистата икона Твоја, се поклонуваме, 
Добри, просејќи прошка за нашите грешки Христе 
Боже. Со волјата, пак, Си благоволил со телото да 
се подигнеш на крст, за да ги избавиш од ропство-
то на непријателот оние кои Си ги создал. Затоа, 
благодарствено ти воскликнуваме, сè си исполнил 
со радост, Спасителе наш, Кој дојде да го спасиш 
светот.

Sv. Joakim Osogovski
Глас 1-ви.

Pustinij `itel i v tjelesi angel... (види стр. 136)
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Август 29-ти
Otsekuvawe na glavata na sv. Jovan Krstitel

Глас 2-ри.
Pamjat pravednago s pohvalami... (види стр. 151)


