OTPUSTITELNI
tropari od posniot
i cvetniot triod
(транскрипција од црковнословенски и превод од
грчки и црковнословенски јазик)

Sabota mesopusna (Zadu{nica)
Глас 8-ми.

Glubinoju mudrosti ~elovjekoqubno vsja strojaj,
i poleznoje vsjem podavajaj, jedine Sod jetequ, upokoj,
Gospodi, du{i rab Tvojih: na Tja bo upovanije vozlo`i{a.
Tvorca i Zi`diteqa i Boga na{ego.
Ти Кој со длабочината на мудроста човекољубиво сè Си устроил, и Кој полезното на сите им го
раздаваш, единствен Создателе, упокој ги Господи
душите на слугите Твои, зашто на Тебе надежта
ја положија, Творецот, и Вообличителот, и Богот
наш.
Prva sabota od Velikiot post
Sv. vm~. Teodor Tiron
Глас 2-ри.

Velija vjeri ispravlenija: vo isto~nic je plamene,
jako na vod je upokojenija, svjatij mu~enik Teodor
radova{esja, ognem bo vseso``egsja, jako hqeb sladkij
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Trojic je prinesesja. Togo molitvami, Hriste Bo`e, spasi
du{i na{ja.
Големи успеси на верата! Во изворот на пламенот, како на вода на одмор, светиот маченик Теодор се радуваше. Со оган, пак, беше сеизгорен,
како сладок леб на Троица се принесе. По неговите
молитви, Христе Боже, спаси ги нашите души.
Nedela na Pravoslavieto
Глас 2-ри.

Pre~istomu Tvojemu obrazu... (стр. 174)
Vtora nedela od Velikiot post
Sv. Grigorij Palama, Arhiepiskop tesaloniski
Глас 8-ми.

Pravoslavija svjetilni~e, Cerkve utver`denije
i u~itequ, monahov dobroto, bogoslovov poborni~e
nepreborimij. Grigorije ~udotvor~e, Tessalonitskaja
pohvalo, propovjedni~e blagodati, molisja vinu spastisja
du{am na{im.
Светилнику на Православието, на Црквата
потпора и учителе, добрино на монасите, на богословите заштитнику непобедлив, Григорије чудотворче, тесалониска пофалбо, проповедниче на
благодатта, секогаш моли се да бидат спасени душите наши.
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Treta nedela od Velikiot post–Krstopoklona
Глас 1-ви.

Spasi Gospodi, qudi tvoja... (стр. 130)
^etvrta nedela od Velikiot post
Prepodoben Jovan Lestvi~nik
Глас 1-ви.

Pustini `itel i v tjelesi angel... (стр. 136)
Petta nedela od Velikiot post
Prepodobna majka na{a Marija Egipetska
Глас 8-ми.

V tebje, mati, izvjestno spasesja je`e po obrazu:
priim{i bo krest, posqedovala jesi Hristu, i d jeju{ti
u~ila jesi prezirati ubo plot, prehodit bo: priqe`ati
`e o du{i, ve{ti bezsmertwej. Tjem`e i so angeli
sradujetsja, pepodobnaja Marije, duh tvoj.
Во тебе, мајко, со сигурност се спаси она што
е по икона. Примајќи го, пак, крстот си го следела Христа, и дејствувајќи си поучувала вистински
да се занемарува телото, зашто е минливо, а да се
внимава, пак, на душата, нешто што е бесмртно.
Затоа и со Ангелите се радува, преподобна Марије,
духот твој.
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Lazarova sabota i Cvetnici
Глас 1-ви.

Ob{teje voskresenije pre`de Tvojeja strasti
uvjerjaja, iz mertvih vozdvigl jesi Lazarja, Hriste Bo`e.
Tjem`e i mi jako otroci pobjedi znamenija nosja{te,
Tebje pobjeditequ smerti vopijem: osanna v vi{nih,
blagosloven grjadij vo imja Gospodne.
Од мртвите си го подигнал Лазара, Христе
Боже, уверувајќи нè уште пред Твоето страдање
на општото воскресение. Затоа и ние како децата,
символи на победа носејќи, Тебе, на победителот
на смртта ти воскликнуваме: Осана во висините,
благословен е Оној Кој доаѓа во името Господово.
Voskresenie Hristovo
Глас 5-ти.

Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert
poprav, i su{tim vo grobjeh `ivot darovav.
Христос воскресна од мртвите, со смртта,
смртта ја прегази, и на оние во гробовите живот
им дарува.
Kondak, глас 8-ми.

A{te i vo grob sniz{el jesi, Bezsmertne, no adovu
razru{il jesi silu i voskresl jesi jako pobjeditel,
Hriste Bo`e, `enam mironosicam vje{tavij: radujtesja,
i Tvojim apostolom mir darujaj, pad{im podajaj
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voskresenije.
Иако во гроб слезе, Бесмртни, силата на адот ја
разруши, и воскресна како победник, Христе Боже.
На жените Мироносици си им прозборил: радујте
се, а на Твоите Апостоли мир си им дарувал. Ти
Кој на паднатите им подаваш воскресение.
Svetol petok
@ivotopriemen izvor na Presveta Bogorodica
Глас 4-ти.

Jako sokrovi{te mnogoc jennoje i tok vrjeju{tij
struj ~udes sej isto~nik `ivoto~nij podala jesi vsjem,
D jevo, nedugi isc jeqaju{tij strastej razli~nih, plamen
`e oro{aju{tij skorbi i boqeznej i vsjeh u`asaju{tij
strannimi svojimi i divnimi ~udesi.
Како многуцено богатство и река од изобилни течења на чудата, си им го подала на сите овој
извор животочен, Дјево, ти која болестите од различни страдања ги лекуваш, оросувајќи го пламенот на жалостите и болките, сите вчудувајќи ги со
твоите необични и прекрасни чуда.
Втор тропар, глас 5-ти.

Isto~aju{ti bo`estvennuju vodu bezsmertija
i izlivaju{ti struj `izni prisnoteku{tija
pritekaju{tim vjerno `ivoprijemnomu tvojemu
isto~niku i sija po~erpaju{tim, podaje{i prolijatelno,
D jevo, zdravije i vra~evanije i zlokqu~enij
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izbavlenije.
Извирајќи ја божествената вода на бесмртноста и изливајќи го текот на животот секогаштечечки, притекнуваме верно кон твојот животоприемен
извор, а на оние кои нив ги црпат, подај им Дјево
изобилно здравје, и излекување, и избавување од
лоши случувања.
Nedela Tomina
Глас 7-ми.

Zape~atanu grobu, `ivot ot groba vozsijal jesi
Hriste Bo`e, i dverem zakqu~ennim, u~enikom predstal
jesi, vsjeh voskresenije: Duh pravij tjemi obnovqaja nam
po velic jej Tvojej milosti.
Преку запечатениот гроб, живот од гробот си
изгреал, Христе Боже, и преку вратите заклучени
пред учениците си застанал, Воскресение на сите,
прав Дух кој преку нив нас нè обновува, по големата Твоја милост.
Nedela na Mironosicite
Глас 2-ри.

Mironosicam `enam pri grobje predstav angel
vopija{e: mira mertvim sut prili~na, Hristos `e
istqenija javisja ~u`d. No vozopijte: voskrese Gospod,
podajaj mirovi veliju milost.
Ангелот покрај гробот кој застана, на жените
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Мироносици им воскликнуваше: Мирото на мртвите им приличи, Христос, пак, се покажа туѓ на
распаѓањето. Но, извикајте: Воскресе Господ, подавајќи му на светот голема милост.
Глас 2-ри.

Blagoobraznij Ijosif, s dreva snem pre~istoje Tvoje
tjelo, pla{taniceju ~istoju obviv, i blagouhanmi vo
grobje novje zakriv, polo`i: no tridneven voskresl jesi,
Gospodi, podajaj mirovi veliju milost.
Благообразниот Јосиф, симнувајќи го од дрвото Твоето пречисто тело, во чист чаршав го завитка, и со мириси во нов гроб погребувајќи го, го
постави. Но, тридневен си воскреснал, Господи,
подавајќи му на светот голема милост.
Prepolovenie na Pedesetnica
Глас 8-ми.

Prepoloviv{usja prazdniku, `a`du{tuju du{u moju
blago~estija napoj vodami, jako vsjem, Spase, vozopil jesi:
`a`daj da grjadet ko Mwe i da pijet, isto~ni~e `izni
na{eja, Hriste Bo`e, slava Tebje.
На преполовението на празникот, жедната моја
душа напој ја со водите на благочестието, зашто на
сите, Спасе, си им воскликнал: Оној кој е жеден
нека дојде кај Мене и нека пие. Извору на животот,
Христе Боже, слава Ти.
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Voznesenie Hristovo
Глас 4-ти.

Vozneslsja jesi vo slavje, Hriste Bo`e na{, radost
sotvorivij u~enikom objetovanijem Svjatago Duha,
izvje{tenim im biv{im blagoslovenijem, jako Ti jesi
Sin Bo`ij, izbavitel mira.
Си се вознел во слава, Христе Боже наш, правејќи им радост на учениците со навестувањето
на Светиот Дух, уверувајќи ги нив со благословот
дека Ти Си Синот Божји, искупителот на светот.
Nedela na Svetite Otci vo Nikeja
Глас 8-ми.

Preproslavlen jesi Hriste Bo`e na{... (стр. 133)
Sabota pred Pedesetnica (Zadu{nica)
Глас 8-ми.

Glubinoju mudrosti ~elovjekoqubno vsja strojaj...

(стр. 176)

Nedela na Pedesetnicata
Глас 8-ми.

Blagosloven jesi, Hriste Bo`e na{, I`e premudri
lovci javlej nizposlav im Duha Svjatago, i tjemi ulovlej
vselennuju, ^elovjekoqub~e, slava Tebje.
Благословен Си, Христе Боже наш, Кој рибарите ги покажа премудри, испраќајќи им го Духот
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Свет, и преку нив ја улови вселената, Човекољубче, слава Ти.
Nedela na Site Svetiteli
Глас 4-ти.

I`e vo vsjem mirje mu~enik Tvojih, jako bagrjaniceju
i vissom krovmi Cerkov Tvoja ukrasiv{isja, tjemi
vopijet Ti, Hriste Bo`e: qudem Tvojim {tedroti Tvoja
nizposli, mir `itelstvu Tvojemu daruj, i du{am na{im
veliju milost.
Со крвта на мачениците Твои од целиот свет,
како со кадифе и висон Црквата Твоја се украси.
Преку нив Ти воскликнува, Христе Боже: На народот Твој милосрдијата Твои испрати му ги, мир
на граѓаните Твои дарувај им, а на душите наши
голема милост.
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