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[гл+а lи] СОБО~РНИКЪ ДВУНА~ДЕСZТИ МЦCЕЙ.
Мёсzцъ септeмврій.
№. [а] $ Начaло їндjкта, си1рэчь н0вагw лёта:
И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна ст0лпника и3
ґрхімандрjта:
И# мaтере є3гw2 мaрfы:
И# соб0ръ прес™hz бцdы и4же въ міаси1нэхъ:
И# с™aгw м§нка ґіfалA:
И# с™hхъ м§нцъ м7 жeнъ: И# с™aгw ґммyна діaкона и3
ўчи1телz и4хъ:
И# с™hхъ м§нкъ, каллjсты, є3v0да и3 є3рмогeна,
самобрaтныхъ.
И# пaмzть првdнагw ї}сyса сhна наvи1на.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
в7. [з] С™aгw м§нка мaманта:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна п0стника, патріaрха
царzгрaда.
G. [ѕ] С™aгw сщ7енном§нка ґнfjма є3пcкпа нікомидjйскагw:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw fеоктjста, сп0стника вели1кагw
є3vfЂміа.
(л. с№i њб.)
д7. [є] С™aгw сщ7енном§нка вавЂлы, є3пcкпа вели1кіz ґнтіохjи:

И# с™aгw прbр0ка и3 бGови1дца мwmсeа.
Въ сeй же дeнь њбрётеніе чcтнhхъ мощeй с™aгw їwасaфа,
є3пcкпа бэлогрaдскагw.
є7. [д] @ С™aгw прbр0ка захaріи, nтцA честнaгw їwaнна
п®тeчи.
ѕ7. [г] @ Воспоминaніе бhвшагw чудесE въ колоссaехъ, є4же є4сть
въ хHнэхъ, t ґрхістрати1га міхаи1ла.
И# с™aгw м§нка є3vдоxjа, и3 и5же съ ни1мъ пострадaвшихъ:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґрхjппа.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
з7. [в] @ Предпрaзднство ржcтвA прес™hz бцdы:
И# с™aгw м§нка сwз0нта:
@ И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна ґрхіепcкпа,
новгор0дскагw чудотв0рца.
}. [а] ^ Ржcтво2 прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, приснодв7ы мRjи.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ в7i, и3 н0щь часHвъ в7i.
f7. [з] @ С™hхъ и3 првdныхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
И# с™aгw м§нка севиріaна:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw їHсифа, волоцкaгw чудотв0рца:
И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй с™aгw fеод0сіа ґрхіепcкпа,
черни1говскагw чудотв0рца.
(л. св7i)
‹. [ѕ] С™hхъ м§нцъ, минодHры, митродHры и3

нmмфодHры.
№i. [є] Прпdбныz мaтере нaшеz fеодHры, ћже во ґлеxандрjи:
И# пренесeніе мощeй прпdбныхъ nтє1цъ, сeргіа и3 гeрмана.
в7i. [д] С™aгw сщ7енном§нка ґvтон0ма:
Въ сeй же дeнь tдаeтсz прaздникъ ржcтвA бцdы.
Слyжба поeтсz всS прaздника.
Gi. [г] @ Пaмzть њбновлeній хрaма, с™aгw хrтA и3 бGа нaшегw
воскrніz:
И# предпрaзднство воздви1женіz чтcнaгw и3 животворsщагw кrтA:
И# с™aгw сщ7енном§нка корни1ліа с0тника.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
д7i. [в] ^ Всемjрное воздви1женіе чтcнaгw и3 животворsщагw кrтA:
И# ўспeніе во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна ґрхіепcкпа
кwнстантjнz грaда златоyстагw.
Прaздникъ, и3 п0стъ.
є7i. [а] @ С™aгw великом§нка ніки1ты.
ѕ7i. [з] @ С™hz великом§нцы є3vфи1міи всехвaльныz.
з7i. [ѕ] С™hz м§нцы софjи, и3 трeхъ є3S дщeрей, вёры,
надeжды и3 любвE.
(л. св7i њб.)
}i. [є] Прпdбнагw nтцA нaшегw є3vмeніа є3пcкпа, гортЂнскагw
чудотв0рца.
f7i. [д] С™hхъ м§нкъ, трофjма, саввaтіа и3
дорmмед0нта:
@ И# преставлeніе бlговёрнагw вели1кагw кн7зz fе0дwра, и3

ч†дъ є3гw2, бlговёрныхъ кн7зeй, давjда и3 кwнстантjна,
смолeнскихъ и3 kрослaвскихъ чудотв0рцєвъ.
к7. [г] @ С™aгw великом§нка є3vстafіа, и3 и5же съ ни1мъ:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
@ И# с™hхъ м§нкъ и3 и3сповBдникъ, вели1кагw кнsзz міхаи1ла
и3 болsрина є3гw2 fе0дwра, черни1говскихъ чудотв0рцєвъ.
к7а. [в] С™aгw ґпcла кодрaта, и4же въ магнисjи:
$ Въ т0йже дeнь пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw
дими1тріа, митрополjта рост0вскагw.
Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ чтcнaгw кrтA.
к7в. [а] С™aгw сщ7енном§нка фHки, є3пcкпа сmнопjйскагw:
И# с™aгw прbр0ка їHны:
И# прпdбнагw їHны пресвЂтера, nтцA fеофaнова, творцA
канHнwвъ, и3 fе0дwра начертaннагw.
к7г. [з] @ Зачaтіе чтcнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz
гDнz їwaнна.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7д. [ѕ] @ С™hz первом§нцы и3 равноапcльныz feклы:
Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw нікaндра
пустынножи1телz, псковскaгw чудотв0рца.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ №i, ґ н0щь Gi.
(л. сGi)
к7є. [є] $ Прпdбныz мaтере нaшеz є3vфросЂніи:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw сeргіа и3гyмена, рaдонежскагw
чудотв0рца.

к7ѕ. [д] % Преставлeніе с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста їwaнна бGосл0ва.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7з. [г] @ С™aгw м§нка каллістрaта, и3 дружи1ны є3гw2:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw саввaтіа соловeцкагw.
к7и. [в] $ Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника харітHна.
к7f. [а] @ Прпdбнагw nтцA нaшегw кmріaка tшeльника.
l. [з] @ С™aгw сщ7енном§нка григ0ріа вели1кіz ґрмeніи:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw григ0ріа, и4же на пeлшмэ рэцЁ,
в0логодскагw чудотв0рца:
И# с™aгw міхаи1ла, пeрвагw митрополjта кjевскагw и3 всеS
рwссjи чудотв0рца.
(л. сGi њб.)
Мёсzцъ nктHврій.
№. [ѕ] ^ Покр0въ прес™hz бцdы:
И# с™aгw ґпcла ґнaніи, є3ди1нагw t o7:
И# прпdбнагw nтцA рwмaна сладкопёвца:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw сaввы, ви1шерскагw чудотв0рца.
в7.[є] @ С™aгw сщ7енном§нка кmпріaна:
И# с™hz м§нцы їустjны:
И# с™aгw и3 бlжeннагw ґндрeа, хrтA рaди ю3р0дивагw.
И# преставлeніе с™hz бlговёрныz вели1кіz кн7ги1ни ѓнны
кaшинскіz.
G. [д] @ С™aгw сщ7енном§нка діoнЂсіа ґреопагjта:
д7. [г] С™aгw сщ7енном§нка їероfeа, є3пcкпа ґfи1нскагw:
@ И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй, и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ,

гyріа, пeрвагw ґрхіепcкпа казaнскагw, и3 варсон0фіа, є3пcкпа
тверскaгw.
є7. [в] @ С™hz м§нцы харітjны:
И# и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, митрополjтwвъ всеS рwссjи,
чудотв0рцєвъ: петрA, ґлеxjа, їHны, філjппа и3
є3рмогeна.
ѕ7. [а] $ С™aгw и3 слaвнагw ґпcла fwмы2.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
з7. [з] @ С™hхъ м§нкъ, сeргіа и3 вaкха.
}. [ѕ] Прпdбныz мaтере пелагjи.
(л. сд7i)
f7. [є] $ С™aгw ґпcла їaкwва ґлфeова:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґндронjка, и3 жены2 є3гw2
ґfанaсіи.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
‹. [д] С™hхъ м§нкъ є3vлaмпіа и3 є3vлампjи.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ ‹, ґ н0щь д7i.
№i. [г] С™aгw ґпcла філjппа, є3ди1нагw t седми2 діaконwвъ:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw fеофaна и3сповёдника, и3 творцA
канHнwвъ, є3пcкпа нікjйскагw.
в7i. [в] С™hхъ м§нкъ, пр0ва, тарaха и3 ґндронjка:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw космы2 с™огрaдца, є3пcкпа маіyмскагw,
и3 творцA канHнwвъ.
$ Въ т0йже дeнь прaзднованіе с™0му їwaнну кrти1телю гDню,
на пaмzть пренесeніz и3з8 мaльты во грaдъ гaтчину кrтA и3з8

чaсти дрeва животворsщагw кrтA гDнz, чудотв0рнагw w4браза
б9іz м™ри, пи1саннагw с™hмъ є3ђлjстомъ лук0ю, и3 деснhz руки2
мощeй с™aгw їwaнна кrти1телz.
Gi. [а] С™hхъ м§нкъ, кaрпа и3 папЂлы.
д7i. [з] @ С™hхъ м§нкъ, назaріа, гервaсіа, протaсіа и3
кельсjа:
И# прпdбныz параскevи.
є7i. [ѕ] Прпdбнагw nтцA нaшегw є3vfЂміа н0вагw:
И# с™aгw прпdбном§нка лукіaна, пресвЂтера вели1кіz ґнтіохjи.
И# с™aгw м§нка л0ггіна с0тника, и4же при кrтЁ гDни.
(л. сд7i њб.)
з7i. [д] С™aгw прbр0ка њсjи:
И# прпdбном§нка ґндрeа кри1тскагw.
}i. [г] $ С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста луки2.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
}i. [в] С™aгw прbр0ка їHилz:
@ И# с™aгw м§нка ўaра:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна рhльскагw.
к7. [а] @ С™aгw великом§нка ґртeміа.
к7а. [з] @ Прпdбнагw nтцA нaшегw їларіHна вели1кагw:
@ И# пренесeніе мощeй, прпdбнагw nтцA нaшегw їларіHна,
є3пcкпа мегли1нскагw.
к7в. [ѕ] С™aгw равноапcльнагw ґвeркіа є3пcкпа, їерап0льскагw
чудотв0рца:
И# с™hхъ седми2 nтрокHвъ, и5же во є3фeсэ:

$ Въ т0йже дeнь прaзднуемъ прес™ёй бцdэ kвлeніz їкHны
казaнскіz.
к7г. [ѕ] @ С™aгw ґпcла їaкwва брaта б9іz:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
@ И# пренесeніе честнhхъ мощeй с™aгw їaкwва борови1цкагw,
новгор0дскагw чудотв0рца.
к7д. [д] С™aгw м§нка ґрefы, и3 и5же съ ни1мъ.
к7є. [г] С™hхъ м§нкъ и3 нотарjй, маркіaна и3 мартЂріа.
(л. сє7i)
к7ѕ. [в] $ С™aгw великом§нка дими1тріа мmрот0чца:
И# воспоминaніе вели1кагw и3 стрaшнагw трzсeніz.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ f7, ґ н0щь є7i.
к7з. [а] С™aгw м§нка нeстора.
к7и. [з] С™hхъ м§нкъ, терeнтіа и3 неонjлы:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw стефaна савваjта и3 творцA
канHнwвъ:
@ И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ґрсeніа, ґрхіепcкпа сeрбскагw:
@ И# с™hz м§нцы параскevи.
к7f. [ѕ] С™hz прпdбном§нцы ґнастасjи ри1млzныни:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґврaміа затв0рника:
@ И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґврaміа
ґрхімандрjта, рост0вскагw чудотв0рца.
l. [є] С™hхъ м§нкъ, зин0віа и3 зиновjи сестры2 є3гw2.
lа. [д] С™hхъ ґпcлъ, стахЂа, ґмплjа, и3 и5же съ ни1ми:

И# с™aгw м§нка є3пімaха.
(л. сє7i њб.)
Мёсzцъ ноeмврій.
№. [г] @ С™hхъ и3 чудотв0рцєвъ безсрeбренникwвъ космы2 и3
даміaна, и5же t ґсjи.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
в7. [в] С™hхъ м§нкъ: ґкіндЂна, пигaсіа, ґфf0ніа,
є3лпідіф0ра и3 ґнемподjста.
G. [а] С™hхъ м§нкъ, ґкеpjмы є3пcкпа, и3 їHсифа пресвЂтера,
и3 ґіfалA діaкона:
И# њбновлeніе хрaма, с™aгw великом§нка геHргіа, и4же въ
лЂдэ, и3дёже положено2 є4сть чтcн0е тёло є3гw2.
д7. [з] Прпdбнагw nтцA нaшегw їwаннjкіа вели1кагw:
И# с™hхъ м§нкъ, нікaндра, є3пcкпа мЂрскагw, и3 є3рмjа
пресвЂтера.
є7. [ѕ] С™hхъ м§нкъ, галактіHна и3 є3пісти1мы:
@ И# преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їHны ґрхіепcкпа,
новгор0дскагw чудотв0рца.
ѕ7. [є] @ И$же во с™hхъ nтцA нaшегw пavла, ґрхіепcкпа
кwнстантjнz грaда, и3сповёдника:
@ И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw варлаaма хyтынскагw,
новгор0дскагw чудотв0рца.
з7. [д] С™hхъ м§нкъ lг, и5же въ мелітjнэ:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3 чудотв0рца лaзарz, въ галісjйстэй
горЁ пости1вшагwсz.

(л. сѕ7i)
}. [г] $ Соб0ръ ґрхістрати1га міхаи1ла, и3 пр0чихъ безпл0тныхъ
си1лъ.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
f7. [в] С™hхъ м§нкъ, nнісjфора и3 порфЂріа:
И# прпdбныz мaтере нaшеz матрHны:
И# прпdбныz fеоктjсты, ћже t лeзвы.
‹. [а] С™hхъ ґпcлъ: є3рaста, nлЂмпа, родіHна, и3 и5же съ
ни1ми.
№i. [з] С™hхъ м§нкъ, ми1ны, вjктора и3 вікeнтіа:
И# с™hz м§нцы стефанjды:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fе0дwра студjта:
@ И# преставлeніе с™aгw и3 бlжeннагw маxjма, хrтA рaди
ю3р0дивагw, моск0вскагw чудотв0рца.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ }, ґ н0щь ѕ7i.
в7i. [ѕ] @ И$же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, патріaрха
ґлеxандрjйскагw, ми1лостивагw:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw нjла.
Gi. [є] % И$же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа
кwнстантjнz грaда, златоyстагw.
Прaздникъ, разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
д7i. [д] $ С™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла філjппа.
Прaздникъ и3 рhбы разрэшeніе.
є7i. [г] С™hхъ м§нкъ и3 и3сповBдникъ, гyріа, самHна и3
ґвjва.

(л. сѕ7i њб.)
ѕ7i. [в] $ С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста матfeа.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
з7i. [а] @ И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа є3пcкпа
неoкесарjйскагw, чудотв0рца:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw нjкwна чудотв0рца, ўченикA
с™aгw сeргіа.
}i. [з] С™hхъ м§нкъ, платHна и3 рwмaна.
f7i. [ѕ] С™aгw прbр0ка ґвдjа:
И# с™aгw м§нка варлаaма:
@ И# прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, варлаaма и3 їwасaфа,
цReвича вели1кіz и3ндjи.
к7. [є] Предпрaзднство во хрaмъ вх0да прес™hz бцdы:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw григ0ріа декаполjта:
И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw пр0кла, ґрхіепcкпа
кwнстантjнz грaда.
к7а. [д] ^ Вх0дъ во хрaмъ прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3
пrнодв7ы мRjи.
Прaздникъ, и3 рhбы разрэшeніе.
к7в. [г] @ С™aгw ґпcла філим0на, и3 и5же съ ни1мъ:
И# ўбіeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz міхаи1ла
тверскaгw.
к7г. [в] И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ ґмфіл0хіа, є3пcкпа
їконjйскагw, и3 григ0ріа є3пcкпа ґкрагантjйскагw:
@ И# преставлeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz

ґлеxaндра нeвскагw, и3 всеS рwссjи чудотв0рца:
(л. сз7i)
И# пaмzть пeрвагw вор0нежскагw с™и1телz митрофaна, въ
схимонaсэхъ макaріа.
к7д. [а] @ С™hz великом§нцы є3катерjны:
И# с™aгw великом§нка меркyріа:
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
@ И# с™aгw м§нка меркyріа смолeнскагw.
к7є. [з] И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 сщ7енном§нкwвъ,
кли1мента пaпы ри1мскагw, и3 петрA ґлеxандрjйскагw:
Въ сjй дeнь tдаeтсz прaздникъ вх0да прес™hz бцdы.
к7ѕ. [ѕ] Прпdбнагw nтцA нaшегw ґлЂпіа ст0лпника.
@ Въ т0йже дeнь прaзднуемъ њсщ7eнію цRкве с™aгw великом§нка
геHргіа, ћже въ кjевэ ў златhхъ врaтъ:
И# пaмzть преставлeніz с™и1телz їннокeнтіа пeрвагw є3пcкпа
їркyтскагw, чудотв0рца.
к7з. [є] @ С™aгw м§нка їaкwва пeрсzнина:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw паллaдіа:
$ И# знaменіе прес™hz бцdы, бhвшее въ вели1комъ новЁ
грaдэ:
@ И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їaкwва є3пcкпа,
рост0вскагw чудотв0рца.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ з7, ґ н0щь з7i.
к7и. [д] С™aгw прпdбном§нка стефaна н0вагw:
И# с™aгw м§нка їринaрха.

к7f. [г] С™aгw м§нка парам0на:
И# с™aгw м§нка філумeна:
И# прпdбнагw ґкaкіа, въ лёствицэ свидётельствованнагw.
l. [в] $ С™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла ґндрeа первозвaннагw.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
(л. сз7i њб.)
Мёсzцъ декeмврій.
№. [а] С™aгw прbр0ка наyма.
в7. [з] С™aгw прbр0ка ґввакyма.
G. [ѕ] С™aгw прbр0ка соф0ніи:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw сaввы звенигор0дскагw.
д7. [є] @ С™hz великом§нцы варвaры:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна дамаски1на.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
И# пaмzть с™и1телz їwасaфа, є3пcкпа бэлогрaдскагw.
є7. [д] % Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw сaввы
њсщ7eннагw.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
ѕ7. [г] % И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа
мЂръ лmкjйскихъ, чудотв0рца.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
з7. [в] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ґмвр0сіа, є3пcкпа
медіолaнскагw:
И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґнтHніа сjйскагw,
н0вагw чудотв0рца:

@ И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw нjла, и4же на є4зерэ
селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца.
(л. с}i)
}. [а] Прпdбнагw nтцA нaшегw патaпіа.
f7. [з] @ Зачaтіе с™hz ѓнны, є3гдA зачaтъ. с™yю бцdу.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
‹. [ѕ] С™hхъ м§нкъ ми1ны, є3рмогeна и3 є3vгрaфа.
№i. [є] @ Прпdбнагw nтцA нaшегw даніи1ла ст0лпника.
в7i. [д] @ Прпdбнагw nтцA нaшегw спmрідHна чудотв0рца,
є3пcкпа трімmфjйскагw.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
[зри2] Tсeлэ возврaтъ с0лнцу со зимы2 на лёто, дeнь
прибывaетъ, н0щь же ўмалsетсz.
Gi. [г] @ С™hхъ м§нкъ: є3vстрaтіа, ґvxeнтіа, є3vгeніа,
мардaріа и3 nрeста.
И# с™hz м§нцы лукjи дэви1цы.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
[зри2] Недёлz с™hхъ прaoтєцъ.
д7i. [в] С™hхъ м§нкъ: fЂрса, леvкjа, філим0на,
ґполлHніа, ґріaна и3 каллінjка.
є7i. [а] С™aгw сщ7енном§нка є3леvfeріа:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw пavла, и4же въ лaтрэ:
@ И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw стефaна и3сповёдника,
ґрхіепcкпа сур0жскагw.
ѕ7i. [з] С™aгw прbр0ка ґггeа.

(л. с}i њб.)
з7i. [ѕ] @ С™aгw прbр0ка даніи1ла:
И# с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ, ґнaніи, ґзaріи и3 місаи1ла.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
[зри2] Недёлz пред8 ржcтв0мъ хrт0вымъ с™hхъ nтє1цъ.
}i. [є] С™aгw м§нка севастіaна, и3 дружи1ны є3гw2.
f7i. [д] С™aгw м§нка воніфaтіа.
к7. [г] @ Предпрaзднство є4же по пл0ти ржcтвA гDа бGа и3 сп7са
нaшегw ї}са хrтA:
И# с™aгw сщ7енном§нка їгнaтіа бGон0сца.
к7а. [в] С™hz м§нцы їуліaніи, ћже въ нікомидjи:
$ И# преставлeніе во с™hхъ nтцA нaшегw петрA митрополjта
всеS рwссjи.
к7в. [а] С™hz великом§нцы ґнастасjи ўзорэши1тельницы:
к7г. [з] С™hхъ десzти2 м§нкъ и5же въ кри1тэ.
к7д. [ѕ] С™hz прпdбном§нцы є3vгeніи.
к7є. [є] ^ Е$же по пл0ти ржcтво2 гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA:
И# воспоминaніе и3збавлeніz цRкве и3 держaвы рwссjйскіz t
нашeствіz гaллwвъ, и3 съ ни1ми двaдесzти kзы6къ.
Пaсха. Прaздникъ триднeвный, и3 разрэшeніе на вс‰. Под0бнэ и3
дванадесzтоднeвное разрэшeніе на вс‰, и3 ўпражднeніе междочaсій.
к7ѕ. [д] @ Соб0ръ прес™hz бцdы:
И# с™aгw сщ7енном§нка є3vfЂміа, є3пcкпа сардjйскагw.
(л. сf7i)

[зри2] Недёлz по ржcтвЁ хrт0вэ, пaмzть с™hхъ и3 првdныхъ:
їHсифа њбрyчника, дв7да царS и3 їaкwва брaта б9іz.
к7з. [г] @ С™aгw ґпcла, первом§нка ґрхідіaкона стефaна:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fе0дwра
начертaннагw, и3 брaта fеофaну творцY.
к7и. [в] С™hхъ двY тмY м§нкъ, въ нікомидjи сожжeнныхъ.
к7f. [а] С™hхъ младeнецъ, д7i тhсzщъ, хrтA рaди и3збіeнныхъ
t и4рwда въ виfлеeмэ їудeйстэмъ:
Прпdбнагw nтцA нaшегw маркeлла, и3гyмена nби1тели
неусыпaемыхъ.
l. [з] С™hz м§нцы ґнЂсіи:
И# прпdбнагw зHтіка пресвЂтера, сиротокорми1телz.
lа. [ѕ] Прпdбныz мaтере нaшеz мелaніи ри1млzныни:
Въ т0йже дeнь tдаeтсz прaздникъ хrт0ва ржcтвA.
(л. сf7i њб.)
Мёсzцъ їаннуaрій.
№. [є] ^ Е$же по пл0ти њбрёзаніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA:
И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw васjліа вели1кагw
ґрхіепcкпа кесарjи каппадокjйскіz.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ }, ґ н0щь ѕ7i.
в7. [д] Предпрaзднство просвэщeніz:
@ И# пaмzть во с™hхъ nтцA нaшегw сільвeстра, пaпы
ри1мскагw:

И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw серафjма сар0вскагw.
G. [г] С™aгw прbр0ка малахjи:
И# с™aгw м§нка гордjа.
д7. [в] Соб0ръ с™hхъ седми1десzти ґпcлwвъ:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw fеоктjста и3гyмена, и4же въ
кукумЁ сікелjйстэмъ.
є7. [а] С™hхъ м§нкъ, fеопeмпта и3 fеHны:
И# прпdбныz сmгклитікjи.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
ѕ7. [з] ^ С™0е бGоzвлeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе на вс‰.
(л. ©к)
з7. [ѕ] @ Соб0ръ с™aгw и3 слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz
їwaнна.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.
}. [є] Прпdбнагw nтцA нaшегw геHргіа хозевjта:
И# прпdбныz мaтере нaшеz домнjки:
И# є3міліaна и3сповёдника.
f7. [д] С™aгw м§нка полmevкта:
$ И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw філjппа, митрополjта всеS
рwссjи.
‹. [г] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа, є3пcкпа
нmссjйскагw:
И# прпdбнагw дометіaна, є3пcкпа мелітjйскагw:
И# прпdбнагw маркіaна, пресвЂтера и3 їкон0ма вели1кіz цRкве:

@ И# прпdбнагw пavла комeльскагw, и4же на њбн0рэ рэцЁ.
№i. [в] $ Прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа, џбщихъ жи1тій
начaльника:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw міхаи1ла кл0пскагw,
новгор0дскагw чудотв0рца.
в7i. [а] С™hz м§нцы татіaны:
@ И# с™aгw nтцA нaшегw сaввы, ґрхіепcкпа сeрбскагw.
Gi. [з] С™hхъ м§нкъ, є3рмЂла и3 стратонjка.
д7i. [ѕ] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ въ сінaи и3 раjfэ
и3збіeнныхъ:
И# пaмzть преставлeніz с™hz равноапcльныz нjны,
просвэти1тельницы грyзіи.
Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ с™hхъ бGоzвлeній.
(л. ©к њб.)
є7i. [є] @ Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, пaвла fивeйскагw, и3
їwaнна кyщника.
ѕ7i. [д] @ Поклонeніе честнhхъ вери1гъ с™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла
петрA.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
з7i. [г] $ Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw ґнтHніа
вели1кагw.
Прaздникъ и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ f7, ґ н0щь є7i.
}i. [в] @ И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ ґрхіепcкпwвъ

ґлеxандрjйскихъ, ґfанaсіа и3 кmрjлла.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
f7i. [а] @ Прпdбнагw nтцA нaшегw макaріа є3гЂптzнина:
И# њбрётеніе чcтнhхъ мощeй сaввы сторожeвскагw.
к7. [з] % Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw є3vfЂміа
вели1кагw.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7а. [ѕ] Прпdбнагw nтцA нaшегw маxjма и3сповёдника:
И# с™aгw м§нка неофЂта:
И# с™hхъ м§нкwвъ: є3vгeніа, канjдіа, ўалеріaна и3
ґкЂлы.
к7в. [є] С™aгw ґпcла тімоfeа:
И# с™aгw прпdбном§нка ґнастaсіа пeрсскагw.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
(л. ск7а)
к7г. [д] С™aгw сщ7енном§нка кли1мента, є3пcкпа ґгкЂрскагw:
И# с™aгw м§нка ґгаfаггeла.
к7д. [г] Прпdбныz мaтере нaшеz xeніи.
к7є. [в] $ И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа, ґрхіепcкпа
кwнстантjнz грaда, бGосл0ва.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7ѕ. [а] Прпdбнагw nтцA нaшегw xенофHнта, и3 дружи1ны
є3гw2.
к7з. [з] $ Пренесeніе мощeй во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна
златоyстагw.

Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7и. [ѕ] @ Прпdбнагw nтцA нaшегw є3фрeма сЂріна:
Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw, fеод0сіа
т0темскагw, сп7сосум0рина монастырS начaльника и3 њсновaтелz,
новоzвлeннагw чудотв0рца.
к7f. [є] @ Пренесeніе мощeй с™aгw сщ7енном§нка їгнaтіа
бGон0сца.
l. [д] С™aгw сщ7енном§нка їпполЂта, пaпы ри1мскагw:
% И# и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ и3 вели1кихъ їерaрхwвъ,
васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна
златоyстагw.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
lа. [г] @ С™hхъ чудотв0рцєвъ и3 безсрeбренникwвъ, кЂра и3
їwaнна:
@ И# пaмzть во с™hхъ nтцA нaшегw ніки1ты є3пcкпа,
новгор0дскагw чудотв0рца.
(л. ск7а њб.)
Мёсzцъ февруaрій.
№. [в] @ Предпрaзднство срётеніz гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA:
И# с™aгw м§нка трЂфwна.
в7. [а] ^ Срётеніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ ‹, ґ н0щь д7i.
G. [з] @ С™aгw и3 првdнагw сmмеHна бGопріи1мца, и3 ѓнны

прbр0чицы.
д7. [ѕ] Прпdбнагw nтцA нaшегw їсjдwра пилусіHтскагw:
@ И# с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz геHргіа:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw кmрjлла, новоезeрскагw
чудотв0рца.
є7. [а] С™hz м§нцы ґгafіи:
И# преставлeніе с™aгw fеод0сіа, ґрхіепcкпа черни1говскагw,
чудотв0рца.
ѕ7. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw вук0ла, є3пcкпа смЂрнскагw.
з7. [г] Прпdбнагw nтцA нaшегw парfeніа, є3пcкпа
ламpакjйскагw:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw луки2, и4же во є3ллaдэ.
(л. ск7в)
}. [в] @ С™aгw великом§нка fе0дwра страти1лата:
И# с™aгw прbр0ка захaріи серпови1дца.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
f7. [а] С™aгw м§нка ніки1фора:
Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ срётеніz.
‹. [з] С™aгw м§нка харалaмпіа.
№i. [ѕ] С™aгw сщ7енном§нка влaсіа:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа:
@ И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw дими1тріа, прилyцкагw
чудотв0рца:
@ И# преставлeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz
всeволода, наречeннагw во с™0мъ кRщeніи гавріи1ла,

псковскaгw чудотв0рца.
в7i. [є] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw мелeтіа, ґрхіепcкпа
ґнтіохjи вели1кіz:
$ И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ґлеxjа, митрополjта всеS
рwссjи, чудотв0рца.
Gi. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw мартініaна.
д7i. [г] Прпdбнагw nтцA нaшегw ґvxeнтіа:
$ И# прпdбнагw nтцA нaшегw кwнстантjна філ0софа, въ
мнjсэхъ кmрjлла, ўчи1телz словeнскагw.
є7i. [в] С™aгw ґпcла nни1сіма.
ѕ7i. [а] С™aгw м§нка памфjла, и3 и5же съ ни1мъ.
(л. ск7в њб.)
з7i. [з] @ С™aгw великом§нка fе0дwра тЂрwна:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
}i. [ѕ] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw львA пaпы ри1мскагw.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ №i, ґ н0щь Gi.
f7i. [є] С™aгw ґпcла ґрхjппа.
к7. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw львA, є3пcкпа катaнскагw.
к7а. [г] Прпdбнагw nтцA нaшегw тімоfeа, и4же въ сmмв0лэхъ:
И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw є3vстafіа, ґрхіепcкпа
ґнтіохjйскагw.
к7в. [в] Њбрётеніе честнhхъ мощeй с™hхъ м§нкъ, и5же во
є3vгeніи.
к7г. [а] С™aгw сщ7енном§нка полmкaрпа, є3пcкпа смЂрнскагw.
к7д. [з] $ Пeрвое и3 втор0е њбрётеніе чcтнhz главы2 п®тeчевы.

Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7є. [ѕ] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw тарaсіа, ґрхіепcкпа
кwнстантjнz грaда.
к7ѕ. [є] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw порфЂріа, ґрхіепcкпа
гaзскагw.
(л. ск7г)
к7з. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника прок0піа
декаполjта.
к7и. [г] Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника васjліа,
сп0стника с™aгw прок0піа.
к7f. [в] Прпdбнагw nтцA нaшегw кассіaна ри1млzнина.
(л. ск7г њб.)
Мёсzцъ мaртъ.
№. [г] С™hz прпdбном§нцы є3vдокjи.
в7. [в] С™aгw сщ7енном§нка fеод0та, є3пcкпа кmринjйскагw:
@ И# преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ґрсeніа, є3пcкпа
тверскaгw.
G. [а] С™hхъ м§нкъ, є3vтр0піа, и3 дружи1ны є3гw2, клеонjка
и3 васілjска.
д7. [з] Прпdбнагw nтцA нaшегw герaсіма, и4же на їoрдaнэ.
є7. [ѕ] С™aгw м§нка к0нwна.
ѕ7. [є] С™hхъ м7в м§нкъ и5же во ґммwрjи.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ в7i, и3 н0щь в7i.
з7. [д] С™hхъ сщ7енном§нкъ, въ херсHнэ є3пcкпствовавшихъ:
васjліа, є3фрeма, капjтwна, є3vгeніа, є3vfeріа и3

пр0чихъ.
}. [г] Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fеофmлaкта,
є3пcкпа нікомидjйскагw.
f7. [в] $ С™hхъ м7 мyчєникъ, въ севастjйскомъ є4зерэ
мyчившихсz.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
(л. ск7д)
‹. [а] С™aгw м§нка кодрaта, и3 дружи1ны є3гw2.
№i. [з] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw сwфр0ніа, патріaрха
їеrли1мскагw:
@ И# преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw є3vfЂміа
ґрхіепcкпа, новгор0дскагw чудотв0рца.
в7i. [ѕ] Прпdнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fеофaна
сігріaнскагw.
Gi. [є] Пренесeніе мощeй, и4же во с™hхъ nтцA нaшегw
ніки1фора, патріaрха царzгрaда.
д7i. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw венедjкта.
є7i. [г] С™aгw м§нка ґгaпіа, и3 съ ни1мъ ѕ7 мyчєникъ.
ѕ7i. [в] С™hхъ м§нкъ, савjна и3 пaпы.
з7i. [а] Прпdбнагw nтцA нaшегw ґлеxjа чlвёка б9іz:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw макaріа и3гyмена колsзинскагw,
чудотв0рца.
}i. [з] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw кmрjлла, ґрхіепcкпа
їеrли1мскагw.
f7i. [ѕ] С™hхъ м§нкъ, хрmсaнfа и3 дaріи.

к7. [є] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, во nби1тели с™aгw
сaввы ўбіeнныхъ.
к7а. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника їaкwва є3пcкпа.
(л. ск7д њб.)
к7в. [г] С™aгw сщ7енном§нка васjліа, пресвЂтера ґгкЂрскіz цRкве.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ Gi, ґ н0щь №i.
к7г. [в] С™aгw прпdбном§нка нjкwна, и3 двY стY ўчени6къ є3гw2
съ ни1мъ мyчившихсz.
к7д. [а] @ Предпрaзднство бlговёщеніz прес™hz бцdы:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw захaріи:
И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ґртeміа, є3пcкпа
fессалонjтскагw.
к7є. [з] ^ Бlговёщеніе прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, и3
приснодв7ы мRjи.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы, ѓще случи1тсz кромЁ вели1кіz
седми1цы.
к7ѕ. [ѕ] Соб0ръ ґрхістрати1га гавріи1ла.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7з. [є] С™hz мaтере нaшеz матрHны селyнскіz.
к7и. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw їларіHна н0вагw:
И# прпdбнагw стефaна чудотв0рца.
к7f. [г] Прпdбнагw nтцA нaшегw мaрка, є3пcкпа ґреfусjйскагw,
и3 кmрjлла діaкона, и3 и3нhхъ при їуліaнэ мучи1телэ
пострадaвшихъ.
l. [в] Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна, списaтелz лёствицы.

lа. [а] Прпdбнагw и3 чудотв0рца v3пaтіа, є3пcкпа гaггрскагw.
(л. ск7є)
Мёсzцъ ґпрjлій.
№. [з] Прпdбныz мaтере нaшеz марjи є3гЂптzныни:
@ И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw є3vfЂміа,
сyждальскагw чудотв0рца.
в7. [ѕ] Прпdбнагw nтцA нaшегw тjта чудотв0рца.
G. [є] Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника ніки1ты,
и3гyмена nби1тели мидікjйскіz.
д7. [д] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, їHсифа пэснопи1сца, и3
геHргіа, и4же въ малeи.
є7. [г] С™hхъ м§нкъ, fеодyла и3 ґгаfоп0да, и3 и5же съ
ни1ми.
ѕ7. [в] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw є3vтЂхіа, ґрхіепcкпа
кwнстантjнz грaда:
$ И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw меf0діа, ґрхіепcкпа
морaвскагw.
з7. [а] Прпdбнагw nтцA нaшегw геHргіа, є3пcкпа мітmли1нскагw.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ д7i, ґ н0щь ‹.
}. [з] С™hхъ ґпcлъ: и3рwдіHна, ґгaва, ґсmгкрjта, рyфа,
флeгонта и3 є4рма, и3 и5же съ ни1ми.
(л. ск7є њб.)
f7. [ѕ] С™aгw м§нка є3vpЂхіа.
‹. [є] С™hхъ м§нкъ, терeнтіа и3 помпиjа, и3 и5же съ
ни1ми.

№i. [д] С™aгw сщ7енном§нка ґнтЂпы, є3пcкпа пергaма ґсjйскагw.
в7i. [г] Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, є3пcкпа
парjйскагw.
Gi. [в] С™aгw сщ7енном§нка ґртeмона.
д7i. [а] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw и3 и3сповёдника мартjна,
пaпы ри1мскагw.
є7i. [з] С™hхъ ґпcлъ, ґрістaрха, пyда и3 трофjма.
ѕ7i. [ѕ] С™hхъ м§нцъ: ґгaпіи, їри1ны и3 хіонjи.
з7i. [є] Прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна, и4же въ персjдэ:
И# прпdбнагw ґкaкіа, є3пcкпа мелітjйскагw:
@ И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw зwсjмы и3гyмена,
соловeцкагw чудотв0рца.
}i. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна, ў§нкA с™aгw григ0ріа
декаполjта.
f7i. [г] Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна ветхопещeрника.
к7. [в] Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра тріхи1ны.
(л. ск7ѕ)
к7а. [а] С™aгw сщ7енном§нка їаннуaріа є3пcкпа, и3 и5же съ ни1мъ:
И# с™aгw сщ7енном§нка fе0дwра, и4же въ пергjи.
к7в. [з] Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра сmкеHта:
И# пренесeніе чтcнhхъ мощeй с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz
всeволода, наречeннагw во с™0мъ кRщeніи гавріи1ла.
к7г. [ѕ] % С™aгw слaвнагw великом§нка, побэдон0сца и3
чудотв0рца геHргіа:
И# с™hz м§нцы цари1цы ґлеxaндры.

Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ є7i, ґ н0щь f7.
к7д. [є] С™aгw м§нка сaввы стратилaта.
к7є. [д] $ С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста мaрка.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7ѕ. [г] С™aгw сщ7енном§нка васjліа, є3пcкпа ґмасjйскагw:
@ И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw стефaна, є3пcкпа пeрмскагw.
к7з. [в] @ С™aгw сщ7енном§нка сmмеHна, є3пcкпа їеrли1мскагw,
ср0дника гDнz по пл0ти.
к7и. [а] С™hхъ ґпcлъ, їaсwна и3 сwсіпaтра:
И# с™hхъ м§нкъ: дaды, маxjма и3 кінтіліaна.
(л. ск7ѕ њб.)
к7f. [з] С™hхъ м§нкъ девzти2, и5же въ кЂзіцэ:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw мeмнона чудотв0рца.
l. [ѕ] $ С™aгw ґпcла їaкwва, брaта с™aгw їwaнна бGосл0ва.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
(л. ск7з)
Мёсzцъ мaій.
№. [є] @ С™aгw прbр0ка їеремjи:
И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw пафнyтіа, б0ровскагw
чудотв0рца.
в7. [д] @ Пренесeніе мощeй и4же во с™hхъ nтцA нaшегw
ґfанaсіа вели1кагw, патріaрха ґлеxандрjйскагw.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
G. [г] С™hхъ м§нкъ, тімоfeа и3 мavры:

$ И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа, џбщагw
житіS начaльника въ рwссjйстэй земли2, и3гyмена бhвша
честнhz nби1тели печeрскіz, ћже въ кjевэ.
д7. [в] С™hz прпdбном§нцы пелагjи, ћже t тaрса.
є7. [а] С™hz и3 слaвныz м§нцы їри1ны.
ѕ7. [з] С™aгw и3 првdнагw јwва многострадaльнагw.
з7. [ѕ] @ Воспоминaніе на небеси2 ћвльшагwсz знaменіz
чтcнaгw и3 животворsщагw кrтA, во с™0мъ грaдэ їеrли1мэ, въ G
чaсъ днE, при царЁ кwнстaнтіи, сhнэ вели1кагw кwнстантjна:
И# пaмzть с™aгw м§нка ґкaкіа.
}. [є] % С™aгw слaвнагw и3 всехвaльнагw ґпcла и3 є3ђлjста їwaнна
бGосл0ва:
(л. ск7з њб.)
И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґрсeніа вели1кагw.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
f7. [д] С™aгw прbр0ка и3сaіи:
И# с™aгw м§нка хрістоф0ра:
$ И# пренесeніе честнhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nтцA нaшегw
ніколaа чудотв0рца, t мЂръ въ бaръ грaдъ.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ ѕ7i, ґ н0щь }.
‹. [г] $ С™aгw ґпcла сjмwна зилHта.
№i. [в] Њбновлeніе царzгрaда:
И# с™aгw сщ7енном§нка мwкjа:
% И# и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, равноапcльныхъ меf0діа
и3 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ.

Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
в7i. [а] И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, є3піфaніа є3пcкпа
кЂпрскагw, и3 гeрмана, патріaрха кwнстантjнz грaда.
Gi. [з] С™hz м§нцы глmкeріи.
д7i. [ѕ] @ С™aгw м§нка їсjдwра:
И# с™aгw їсjдwра хrтA рaди ю3р0дивагw, рост0вскагw
чудотв0рца.
є7i. [є] @ Прпdбнагw nтцA нaшегw пахHміа вели1кагw:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
@ И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw и3сaіи є3пcкпа, рост0вскагw
чудотв0рца.
@ Въ т0йже дeнь ўбіeніе бlговёрнагw цReвича кн7зz
дими1тріа, моск0вскагw и3 всеS рwссjи чудотв0рца.
(л. ск7и)
ѕ7i. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра њсщ7eннагw, ўченикA
с™aгw пахHміа:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw є3фрeма перек0мскагw,
новгор0дскагw чудотв0рца.
з7i. [г] С™aгw ґпcла ґндронjка, и3 и5же съ ни1мъ.
}i. [в] С™aгw м§нка fеод0та, и4же во ґгкЂрэ:
И# с™hхъ м§нкъ, петрA, діонЂсіz и3 и5же съ ни1ми:
И# с™hхъ седми2 дёвъ.
f7i. [а] С™aгw сщ7енном§нка патрікjа, є3пcкпа прyсскагw, и5же съ
ни1мъ:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw корни1ліа чудотв0рца

комeльскагw.
к7. [з] С™aгw м§нка fалалeа:
@ И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй и4же во с™hхъ nтцA нaшегw
ґлеxjа митрополjта кjевскагw и3 всеS рwссjи чудотв0рца.
к7а. [ѕ] $ С™hхъ вели1кихъ царeй и3 равноапcлwвъ, кwнстантjна и3
є3лeны:
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
$ Въ т0йже дeнь прaзднуемъ срётеніе чудотв0рныz їкHны
прес™hz бцdы влади1мірскіz.
@ Въ т0йже дeнь пaмzть с™aгw бlговёрнагw кн7зz
кwнстантjна, и3 ч†дъ є3гw2 міхаи1ла и3 fе0дwра,
мyромскихъ чудотв0рцєвъ.
к7в. [є] С™aгw м§нка васілjска.
к7г. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника міхаи1ла,
є3пcкпа сmнaдскагw:
(л. ск7и њб.)
@ И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй и4же во с™hхъ nтцA нaшегw
ле0нтіа є3пcкпа, рост0вскагw чудотв0рца.
к7д. [г] @ Прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна ст0лпника, и4же
на ди1внэй горЁ:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
@ И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ніки1ты ст0лпника,
переаслaвскагw чудотв0рца.
к7є. [в] $ Трeтіе њбрётеніе чcтнhz главы2 чcтнaгw и3 слaвнагw
прbр0ка и3 п®тeчи, кrти1телz гDнz їwaнна.

Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ з7i, ґ н0щь з7.
к7ѕ. [а] С™aгw ґпcла кaрпа, є3ди1нагw t седми1десzти:
@ И# с™aгw великом§нка геHргіа н0вагw, пострадaвшагw t
безб0жнагw царS сели1ма тyрскагw.
к7з. [з] С™aгw сщ7енном§нка fерап0нта:
@ И# њбрётеніе мощeй прпdбнагw nтцA нaшегw нjла, и4же на
є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw
чудотв0рца.
к7и. [ѕ] Прпdбнагw nтцA нaшегw ніки1ты, є3пcкпа
халкид0нскагw:
@ И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їгнaтіа є3пcкпа, рост0вскагw
чудотв0рца.
к7f. [є] С™hz прпdбном§нцы fеод0сіи дёвы:
@ Въ т0йже дeнь преставлeніе с™aгw бlжeннагw їwaнна, хrтA
рaди ю3р0дивагw, ќстюжскагw чудотв0рца.
l. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw їсаaкіа далмaтскагw.
lа. [г] С™aгw ґпcла є3рмjа:
И# с™aгw м§нка є3рмeа.
(л. ск7f)
Мёсzцъ їyній.
№. [в] С™aгw м§нка їустjна філос0фа:
И# другaгw м§нка їустjна, и3 и5же съ ни1ми:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw діонЂсіа глуши1цкагw.
в7. [а] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ніки1фора, патріaрха

кwнстантjнz грaда, и3сповёдника:
@ И# с™aгw великом§нка їwaнна н0вагw, мyченагw въ
бэлэгрaдэ.
G. [з] С™aгw м§нка лукілліaна, и3 и5же съ ни1мъ.
д7. [ѕ] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw митрофaна, патріaрха
кwнстантjнz грaда.
є7. [є] С™aгw сщ7енном§нка дwроfeа, є3пcкпа тЂрскагw:
И# преставлeніе с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz fе0дwра
kрослaвича.
ѕ7. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw виссаріHна чудотв0рца:
И# прпdбнагw їларіHна н0вагw, nби1тели далмaтскіz.
з7. [г] С™aгw сщ7енном§нка fеод0та ґгкЂрскагw.
}. [в] С™aгw великом§нка fе0дwра стратилaта.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
(л. ск7f њб.)
f7. [а] @ И$же во с™hхъ nтцA нaшегw кmрjлла, ґрхіепcкпа
ґлеxандрjйскагw:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw кmрjлла, бэлоезeрскагw
чудотв0рца.
‹. [з] С™aгw сщ7енном§нка тімоfeа, є3пcкпа прyсскагw.
№i. [ѕ] $ С™hхъ ґпcлъ, варfоломeа и3 варнaвы.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
в7i. [є] @ Прпdбнагw nтцA нaшегw nнyфріа вели1кагw:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw петрA ґfHнскагw:
И# пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw ґрсeніа, конeвскагw

чудотв0рца.
И# прпdбныz вели1кіz кн7ги1ни ѓнны кaшинскіz.
[зри2] Tсeлэ возврaтъ с0лнца на зи1му.
Gi. [д] С™hz м§нцы ґкmлjны:
И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw тріфЂлліа, є3пcкпа леvкусjи
кЂпрскіz.
д7i. [г] С™aгw прbр0ка є3ліссeа:
И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw меf0діа, патріaрха
кwнстантjнz грaда.
є7i. [в] С™aгw прbр0ка ґм0са:
$ И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їHны, митрополjта
моск0вскагw, всеS рwссjи чудотв0рца.
ѕ7i. [а] С™aгw и3 чудотв0рца тЂхwна ґмафyнтскагw.
з7i. [з] С™hхъ м§нкъ, манyила, савeла и3 їсмaила.
}i. [ѕ] С™aгw м§нка ле0нтіа.
(л. ©л)
f7i. [є] $ С™aгw ґпcла їyды, брaта гDнz по пл0ти.
к7. [д] С™aгw сщ7енном§нка меf0діа, є3пcкпа патaрскагw.
к7а. [г] С™aгw м§нка їуліaна тарсzни1на.
к7в. [в] С™aгw сщ7енном§нка є3vсeвіа, є3пcкпа самосaтскагw.
к7г. [а] С™hz м§нцы ґгрmпjны:
$ Въ сeй дeнь прaзднуемъ срётеніе пречcтыz бцdы, чудотв0рныz
їкHны влади1мірскіz.
к7д. [ѕ] ^ Ржcтво2 чтcнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz
їwaнна.

Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.
к7є. [ѕ] С™hz прпdбном§нцы феvрHніи:
@ Въ т0йже дeнь с™hхъ чудотв0рцєвъ мyромскихъ,
бlговёрнагw кн7зz петрA, наречeннагw во и4ноцэхъ дв7да, и3
бlговёрныz кн7ги1ни феврHніи, наречeнныz во и4нокинzхъ
є3vфросЂніи.
к7ѕ. [є] Прпdбнагw nтцA нaшегw дв7да, и4же въ селyнэ:
$ И# kвлeніе їкHны прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы
мRjи, тЂхфинскіz.
к7з. [д] Прпdбнагw nтцA нaшегw самpHна страннопріи1мца:
% И# прaздникъ њ побёдэ, бGомъ даровaнной всерwссjйскому
самодeржцу петрY вели1кому, над8 швeдскимъ королeмъ кар0ломъ
вторымнaдесzть, под8 полтaвою, лёта t воплощeніz гDнz ¤аp\f.
(л. ©л њб.)
к7и. [г] @ С™hхъ безсрeбрєникъ, кЂра и3 їwaнна:
И# пaмzть прпdбныхъ nтє1цъ, сeргіа и3 гeрмана,
валаaмскихъ чудотв0рцєвъ.
к7f. [в] ^ С™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ верх0вныхъ ґпcлъ,
петрA и3 пavла.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.
l. [а] $ Соб0ръ с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ в7i.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.
(л. сlа)
Мёсzцъ їyлій.
№. [з] @ С™hхъ и3 чудотв0рєцъ безсрeбрєникъ, космы2 и3

даміaна, въ ри1мэ пострадaвшихъ.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
в7. [ѕ] Положeніе чтcнhz ри1зы прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, во
влахeрнэ.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
G. [є] С™aгw м§нка v3акjнfа:
$ Въ т0йже дeнь пренесeніе мощeй во с™hхъ nтцA нaшегw
філjппа, митрополjта моск0вскагw и3 всеS рwссjи чудотв0рца.
д7. [д] И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ґндрeа, ґрхіепcкпа
кри1тскагw, їеросолmмjта:
И# прпdбныz мaрfы, мaтере с™aгw сmмеHна дивног0рца.
є7. [г] $ Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw ґfанaсіа
ґfHнскагw:
@ И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA
нaшегw и3гyмена сeргіа, рaдонежскагw чудотв0рца.
ѕ7. [в] Прпdбнагw nтцA нaшегw сісHа вели1кагw.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ ѕ7i, ґ н0щь }.
з7. [а] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, fwмы2 и4же въ малeи, и3
ґкaкіа, и4же въ лёствицэ.
(л. сlа њб.)
}. [з] С™aгw великом§нка прок0піа:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
И# воспоминaніе знaменіz ћвльшагwсz t їкHны прес™hz вLчцы
нaшеz бцdы, чтcнaгw и3 слaвнагw є3S бlговёщеніz, во грaдэ
вели1цэмъ ќстюзэ:

$ Въ сjй дeнь kвлeніе їкHны прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, во
грaдэ казaни:
@ Въ т0йже дeнь пaмzть с™aгw бlжeннагw прок0піа, хrтA
рaди ю3р0дивагw, ќстюжскагw чудотв0рца.
f7. [ѕ] С™aгw сщ7енном§нка пагкрaтіа, є3пcкпа
таvроменjйскагw.
‹. [є] С™hхъ м§нкъ четhредесzти пzти2, и5же въ
нікоп0ли ґрмeнстэй:
$ Въ т0йже дeнь прaзднуемъ положeніе чтcнhz и3
многоцэлeбныz ри1зы гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA:
$ И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґнтHніа печeрскагw кjевскагw:
И# прaзднованіе прес™ёй бцdэ рaди чудотв0рныz є3S їкHны въ
конeвской њби1тели.
№i. [д] @ С™hz м§нцы и3 прехвaльнаz є3vфи1міи:
И# преставлeніе бlжeнныz џльги кн7ги1ни рwссjйскіz, во с™0мъ
кRщeніи наречeнныz є3лeны.
в7i. [г] С™hхъ м§нкъ, пр0кла и3 їлaріа:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw міхаи1ла малеинA.
Gi. @ Соб0ръ с™aгw ґрхaгGла гавріи1ла:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw стефaна савваjта.
д7i. [а] С™aгw ґпcла ґкЂлы.
(л. сlв)
є7i. [з] @ С™hхъ м§нкъ, ки1рmка и3 їулjтты мaтере є3гw2:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
% И# ўспeніе с™aгw и3 равноапcла вели1кагw кн7зz влади1міра,

наречeннагw во с™0мъ кRщeніи васjліа.
ѕ7i. [ѕ] С™aгw сщ7енном§нка ґfиногeна, и3 десzти2 ўчени6къ
є3гw2.
з7i. [є] С™hz великом§нцы марjны.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
}i. [д] С™aгw м§нка v3акjнfа, и4же во ґмастрjдэ:
И# с™aгw м§нка є3міліaна.
f7i. [г] Прпdбныz мaтере нaшеz макрjны, сестры2 вели1кагw
васjліа:
И# прпdбнагw nтцA нaшегw дjа.
И# њбрётеніе и3 пренесeніе чcтнhхъ мощeй прпdбнагw nтцA нaшегw
серафjма сар0вскагw, чудотв0рца.
к7. [в] $ С™aгw слaвнагw прbр0ка и3ліи2.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7а. [а] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, сmмеHна хrтA рaди
ю3р0дивагw, и3 їwaнна сп0стника є3гw2:
И# с™aгw прbр0ка їезекjилz.
к7в. [з] @ С™hz мmрон0сицы и3 равноапcльныz марjи магдали1ны:
И# возвращeніе мощeй с™aгw сщ7енном§нка фHки.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ є7i, ґ н0щь f7.
(л. сlв њб.)
к7г. [ѕ] С™hхъ м§нкъ трофjма и3 fе0філа, и3 и5же съ
ни1ми.
к7д. [є] С™hz великом§нцы хрістjны:

$ И# с™hхъ стrтотeрпєцъ кнzзeй рwссjйскихъ nбою2 бр†ту по
пл0ти, бори1са и3 глёба, наречeнныхъ во с™0мъ кRщeніи
рwмaна и3 дв7да.
к7є. [д] @ Ўспeніе с™hz ѓнны, мaтере прес™hz бцdы:
И# пaмzть с™hхъ жeнъ, nлmмпіaды и3 є3vпраxjи:
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
@ И# прпdбнагw макaріа ќнжескагw.
к7ѕ. [г] С™aгw сщ7енном§нка є3рмолaа, и3 и5же съ ни1мъ:
И# с™hz м§нцы параскevи.
к7з. [в] @ С™aгw великом§нка и3 цэли1телz пантелеи1мона.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
к7и. [а] С™hхъ ґпcлъ и3 діaконwвъ, пр0хwра, нікан0ра,
тjмwна и3 пармeна.
$ Въ сjй дeнь прaзднуемъ kвлeніе їкHны смолeнскіz,
прес™hz вLчцы нaшеz бцdы nдиги1тріи.
к7f. [з] С™aгw м§нка каллінjка.
l. [ѕ] С™hхъ ґпcлъ, си1лы и3 сілуaна, и3 и5же съ ни1ми.
lа. [є] @ Предпрaзднство происхождeніz чcтнaгw и3
животворsщагw кrтA гDнz:
И# с™aгw и3 првdнагw є3vдокjма.
(л. сlг)
Мёсzцъ ѓvгустъ.
№. [д] @ Происхождeніе чтcнhхъ дрeвъ чтcнaгw и3 животворsщагw
кrтA гDнz:
И# с™hхъ м§нкъ седми2 брaтій маккавeєвъ, и3 мaтере и4хъ

соломwнjи и3 ўчи1телz и4хъ є3леазaра.
в7. [г] @ Пренесeніе чтcнhхъ мощeй с™aгw первом§нка и3
ґрхідіaкона стефaна:
@ Въ т0йже дeнь преставлeніе с™aгw бlжeннагw васjліа, хrтA
рaди ю3р0дивагw, моск0вскагw чудотв0рца.
G. [в] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, їсаaкіа, далмaта и3
фavста:
@ И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґнтHніа ри1млzнина,
новгор0дскагw чудотв0рца.
д7. [а] С™hхъ седми2 nтрокHвъ, и5же во є3фeсэ:
И# с™hz прпdбном§нцы є3vдокjи.
@ Предпрaзднство преwбражeніz гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA.
И# с™aгw м§нка є3vсmгнjа.
ѕ7. [ѕ] ^ С™0е преwбражeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.
(л. сlг њб.)
з7. [є] С™aгw прпdбном§нка домeтіа.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ д7i, ґ н0щь ‹.
}. [д] С™aгw є3міліaна и3сповёдника, є3пcкпа кmзjческагw.
f7. [г] $ С™aгw ґпcла матfeа.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.
‹. [в] С™aгw м§нка и3 ґрхідіaкона лаvрeнтіа.
№i. [а] С™aгw м§нка и3 ґрхідіaкона є4vпла.
в7i. [з] С™hхъ м§нкъ, фHтіа и3 ґніки1ты.

Gi. [ѕ] Прпdбнагw nтцA нaшегw маxjма и3сповёдника:
Пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw тЂхwна, є3пcкпа
вор0нежскагw.
Въ сjй дeнь tдаeтсz прaздникъ преwбражeніz.
д7i. [є] @ Предпрaзднство ўспeніz прес™hz бцdы:
И# с™aгw прbр0ка міхeа.
є7i. [д] ^ Ўспeніе прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы
мRjи.
Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.
ѕ7i. [г] % Пренесeніе t є3дeса нерукотворeннагw w4браза гDа бGа и3
сп7са нaшегw ї}са хrтA, є4же є4сть с™hй ўбрyсъ, въ цaрскій грaдъ:
И# с™aгw м§нка діоми1да.
з7i. [в] С™aгw м§нка мЂрwна.
(л. сlд)
}i. [а] С™hхъ м§нкъ, флHра и3 лavра.
f7i. [з] С™aгw м§нка ґндрeа стратилaта, и3 съ ни1мъ
пострадaвшихъ двY тhсzщъ, и3 пzти2 сHтъ, и3 девzти1десzти
трeхъ.
к7. [ѕ] С™aгw прbр0ка самуи1ла.
к7а. [є] С™aгw ґпcла fаддeа:
И# с™hz м§нцы вaссы:
@ И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґврaміа
ґрхімандрjта, смолeнскагw чудотв0рца.
к7в. [д] С™aгw м§нка ґгаfонjка, и3 и5же съ ни1мъ.
к7г. [г] С™aгw м§нка лyппа:

И# tдаeтсz прaздникъ ўспeніz прес™hz бцdы.
[зри2] Дeнь и4мать часHвъ Gi, ґ н0щь №i.
к7д. [в] С™aгw сщ7енном§нка є3vтЂха, ўченикA с™aгw їwaнна
бGосл0ва:
@ И# пренесeніе чcтнhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nтцA нaшегw
петрA, митрополjта всеS рwссjи, чудотв0рца.
к7є. [а] Возвращeніе мощeй с™aгw ґпcла варfоломeа:
И# пaмzть с™aгw ґпcла тjта.
к7ѕ. [з] С™hхъ м§нкъ ґдріaна и3 натaліи:
$ Въ сjй дeнь прaзднуемъ возслёдованіе похвaльно срётеніz
чудотв0рныz їкHны влади1мірскіz, прес™hz вLчцы нaшеz
бцdы.
к7з. [ѕ] Прпdбнагw nтцA нaшегw пjмена вели1кагw.
(л. сlд њб.)
к7и. [є] Прпdбнагw nтцA нaшегw мwmсeа мyріна.
к7f. [д] ^ Ўсэкновeніе чтcнhz главы2 чcтнaгw слaвнагw прbр0ка
п®тeчи и3 кrти1телz гDнz їwaнна.
Прaздникъ и3 п0стъ.
l. [г] И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, патріaрхwвъ кwнстантjнz
грaда, ґлеxaндра, їwaнна и3 пavла н0вагw:
$ И# пренесeніе мощeй с™aгw бlговёрнагw кн7зz ґлеxaндра
нeвскагw, и3з8 влади1міра въ цaрствующій грaдъ с™aгw петрA:
@ И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґлеxaндра,
сви1рскагw чудотв0рца.
lа. [в] @ Положeніе чтcнaгw п0zса прес™hz вLчцы нaшеz бцdы

въ халкопрaтіи, принесeну t є3пcкпіи зи1лы въ цaрствующій грaдъ.
Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

