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Недели перед Рождеством Христовым 
Неделя Святых Праотец 

 
Блаженны гласа – 6, Праотцев, песнь 3-я – 4. 

 
По входе: 

 
Тропарь Воскресный 

 
Тропарь Праотцев, глас 2 

™шанымыштлан кєра кугезе ачана-шамычым чыныш луктынат, нунын 
гоч Черкым калык-влакын эргыш дене ушенат: Тыйым яндарын шочыктышо 
суапландарыме Саска нунын урлыкышт гыч улмылан святой ачана-влак 
кугешнат. Христос Юмо, нунын кумалмышт дене мемнам серлане.  

 
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, 

курым-курым мучкак. Аминь. 
 

Кондак Праотцев, глас 6 
Чот поро пиалан-влак, кид дене ыштыме тўслан кумалын огыдал, 

каласен мошташ лийдыме Куат дене аралалтында, чыташ лийдыме тулышто 
шоген, чытымаш подвиг дене чапланен, Юмым ўжында: Чаманыде пуышо, 
Чаманыше улметлан кєра мыланна вашке полшо, вет полшен Тый гына 
кертат. 

 
Прокимен, песнь Отцев, глас 4 

Господь, мемнан ачана-шамычын Юмышт, моктымо улат, Тыйын лўмет 
курымеш моктымо да чапландарыме.  

 
Аллилуия, глас 4. 

 
Причастен 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза: 
 

Весе 
Эй, Юмылан йєрышє-шамыч, Юмылан йывыртыза:  

 
Неделя Святых Отец 

Блаженны гласа – 6, и Отецев, песнь 3-я – 4. 
 

По входе: 
 

Тропарь Воскресный 
 

Тропарь Отцев, глас 2 
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Кугу ўшанымашын пе‰гыдеммыже: святой кум рвезе тул ло‰гаште 
лыпландарыше вўдыштє улмо гай йывыртен, Даниил пророк лев-шамычлан 
шорык кўтўчє гай лийын. Христос Юмо, нунын молитвашт дене мемнан 
чоннам утаре.  

 
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, 

курым-курым мучкак. Аминь. 
 

Кондак Отцев 
Аще вне 20-го числа, глас 6 

Чот поро пиалан-влак, кид дене ыштыме тўслан кумалын огыдал, 
каласен мошташ лийдыме Куат дене аралалтында, чыташ лийдыме тулышто 
шоген, чытымаш подвиг дене чапланен, Юмым ўжында: Чаманыде пуышо, 
Чаманыше улметлан кєра мыланна вашке полшо, вет полшен Тый гына 
кертат. 

 
Аще же внутрь предпразднства, глас 1 

Вифлеем, йывырте, Евфраф, ямдылалт: вет Пача кєргыштыжє кугу 
Кўтўчым нумалеш да шочыкташ ямдылалтеш. Шўмыштышт Юмым нумалше 
ача-влак Тудым ужыт да, азам пукшышо Яндар ™дырым кўтўчє-влак дене 
пырля моктен мурат.  

 
Прокимен, песень Отцев, глас 4 

Господь, мемнан ачана-шамычын Юмышт, моктымо улат, Тыйын лўмет 
курымеш моктымо да чапландарыме.  

 
Аллилуия, глас 4. 

 
Причастен 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза: 
 

Другий 
Эй, Юмылан йєрышє-шамыч, Юмылан йывыртыза: 


