Мцcа їyліа, въ к7и-й дeнь.

МЕСЕЦА ЈУЛА, У 28. ДАН.

[Мцcа nктHвріа,

[МЕСЕЦА ОКТОБРА, 15. ДАН.]

въ є7i-й дeнь.]*1

(С)ПОМЕН СВЕТОГ
МУКОТРПИТЕЉА И
ИСПОВЕДНИКА МИЛОША
[МИЛАНА] БИЛБИЈЕ, ПАРОХА
ЦРНОЛУШКОГ.

Пaмzть с™aгw
стrтотeрпца и3
и3сповёдника
ми1лоша [милaна] би1лбіе,
пар0ха чернолyжскагw.

Тропар, глас 4:*3

Тропaрь, глaсъ д7:

Б

Gа

и4стины

вседyшнw

возлюби1вый, * и3 њ и4стинэ

д0брэ

страдaльчестовавый,

и4стинный

свидётель

*

хrт0выхъ

словeсъ: * нёсть б0лши сеS любвE,
* да кто2 жив0тъ св0й положи1тъ
за бли6жніz сво‰,*2 kви1лсz є3си2: *
и3 со сeрбскими новом§ники нбcнагw
водворeніz * t нбcному д0му вLки
спод0билсz є3си2. * съ ни1ми, њ нaсъ,
р0дэ

твоeмъ,

*

томY

вhну

моли1сz, * ми1лоше, бGовозлю1бленне
и3 приснопaмzтне.
* спомен обретења светих моштију 15. окт. 2018. г.
* ср. Јн. 15,13.
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Б

ога
истине
сведушно
заволев(ши), * и за истину
добро страда[лствова]в(ши), *
истинити сведок Христових
речи: * „Нема веће од ове
љубави, * да ко живот свој
положи за ближње своје“, си се
показао, * и са Србским
новомученицима
небеског
настањења * од Домаћина
Небеског дома си се удостојио. *
С њима, за нас – [на]род твој, *
Њему се једнако моли, *
Милоше,
Богољубљени
и
незаборавни.

* тропар и кондак састављени од нас на цсл и
србском 19. октобра 2018. г.
3

Кондaкъ, глaсъ }:

Ч

Кондак, глас 8:

aшу страдaній хrтопод0бнw
и3спи1лъ

є3си2,

*

и3

сэдёніz

њдеснyю со и3збрaнными спод0билсz
є3си2:

*

врeменное

за

вёчное

и3змэни1лъ є3си2, * и3 вэнцeмъ слaвы
ўвsзлсz є3си2. * гDу и3 р0ду своемY
чeстнw послужи1вый, * и3
бGолю1біе

и3

свидётельствовавый,

и4стинное
братолю1біе

*

њ

нaсъ,

всегдA моли1сz, * ми1лоше њсщ7eнный,
стrтотeрпче бGопрослaвленный.

Ч

ашу
страдањā
си
Христоподобно испио, * и
седења
здесна
си
се
са
изабранима
удостојио;
*
[при]времено
си
за
вечно
изменио, * и венцем славе си се
исплео. * Господу и [на]роду
своме часно послужив(ши), * и
истинско
Богољубље
и
братољубље посведочив(ши), *
за нас се свагда моли, * Милоше
освећени,
мукотрпитељу
Богопрослављени.

