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Дванадесятые Богородичные праздники 
 

Рождество Пресвятой Богородицы 
Юмын Эн Святой Аважын Шочмыжо 
(21 сентября – отдание 25 сентября) 

 
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.  

 
Прокимен, песнь Богородицы 

глас 3 
Мыйын чонем Господьым мокта, Юмылан, Мыйым Утарышылан, кєргє 

шўлышем куана. 
 

Аллилуия, глас 8. 
 

Задостойник  
 

Причастен 
Утаралтмаш чашым налам да Юмын лўмжым сєрвален ўжам. 

 
Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Эн Яндар ™дыр, святой ача-аватым 
пагален, Тыйын чот чапле шочметым моктена. 
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Введение во храм Пресвятой Богородицы 
Юмым Шочыктышо Эн Святой ™дырым Храмыш пуртымаш 

(4 декабря – отдание 8 декабря) 
 

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. 

 
Прокимен, песнь Богородицы 

глас 3 
Мыйын чонем Господьым мокта, Юмылан, Мыйым Утарышылан, кєргє 

шўлышем куана. 
 

Аллилуия, глас 8. 
 

Задостойник 
 

Причастен 
Утаралтмаш чашым налам да Юмын лўмжым сєрвален ўжам. 

 
Величание: 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Юмын ойырен налме Эн Яндар ™дыр, да 
Господьын храмышкыже пурыметым пагален шарнена. 
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Сретение  

(15 февраля – отдание 22 февраля, кроме поста) 
 

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 

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 да йєратен налме калыкетым пе‰гыдемде. 

 
Прокимен, песнь Богородицы 

глас 3 
Мыйын чонем Господьым мокта, Юмылан, Мыйым Утарышылан, кєргє 

шўлышем куана. 
 

Аллилуия, глас 8. 
 

Задостойник 
 

Причастен 
Утаралтмаш чашым налам да Юмын лўмжым сєрвален ўжам 

 
Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Илышым Пуышо Христос, да Тыйын 
Эн Яндар Аватым моктена, вет Тудо Тыйым таче закон почеш Господьын 
храмышкыже конден. 
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Благовещение  
Юмым Шочыктышо Эн святой Ӱдырлан поро пўрымаш уверым 

пуымаш 
(7 апреля – отдание 8 апреля) 

 
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. 

 
Прокимен, глас 4 

Мемнан Юмынан утарымыжым кече еда порын увертарыза. 
 

Аллилуия, глас 1. 
 

Задостойник 
 

Причастен 
Вет Юмо Сионым ойырен налын да тудым Шканже илышаш верым ыштен. 

Величание  

Яндар ™дыр, Тыланет архангелын мурыжым мурена: Поро Пўрымашан, 
куане, Тый денет Юмо.  
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Успение  
Юмым Шочыктышо Аван мален колтымыж гай колымыжо 

(28 августа – отдание 5 сентября) 
 

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. 

 
Прокимен, песнь Богородицы 

глас 3 
Мыйын чонем Господьым мокта, Юмылан, Мыйым Утарышылан, кєргє 

шўлышем куана. 
 

Аллилуия, глас 2. 
 

Задостойник  
 

Причастен 
Утаралтмаш чашым налам да Юмын лўмжым сєрвален ўжам. 

 
Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, мемнан Христос Юмынан Эн Яндар 
Аваже, Тыйын мален колтымо гае колыметым чапландарена. 


