[Мцcа декeмвріа,

[МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА,
У 28. ДАН.]*3

въ к7и-й дeнь.]
Пaмzть [с™hхъ мyчєникъ

(С)ПОМЕН [СВЕТИХ 20.000
МУЧЕНИКА СПАЉЕНИХ У
НИКОМИДИЈИ; И]

двY тмY, въ нікомидjи
сожжeнныхъ: И#]
с™hхъ двунaдесzти
тhсzщъ новомyчєникъ

СВЕТИХ 12.000 НОВОМУЧЕНИКА
[БАЧКИХ И] ШАЈКАШСКИХ.

[бaчскихъ и3]
шaйкашскихъ.
Тропaрь новом§никwмъ, глaсъ д7:*1

М

yчєницы
кровьми2

бaчскую*2

Тропар новомученика, глас 4:

добропобёдніи,
вaшими

њс™и1сте,

*

зeмлю

и3

селє1ніz

в†ша земн†z нб7ослaвнw ўкраси1сте:
* въ терпёніи своeмъ безчlвёчество
мучи1телей

низложи1сте,

ѕлодёйство

*

и3

несмhсленныхъ

посрами1сте: * въ п0двизэ вэнцы2
неувzдaємыz t хrтA бGа пріsсте, *
и3

цRковь

жи1тельство

нбcную

ћкw

и3сп0лнисте.

*

н0вое
того2,

ўкрэпи1вшаго и3 ўвэнчaвшаго вaсъ,
* моли1те њ нaсъ, р0дэ вaшемъ.
* тропар и 2. кондак састављени на цсл и
србском 30. јануара 2018. г., а сутрадан 1.
кондак, и све дорађено. Накнадна минимална
редакција 10. јануара 2019. г.
2* и3ли2: шaйкашскую / грaдъ новосaдскій ... селeніе
1

вaше земн0е ...

М

ученици добропобедни,
крвљу вашом земљу
Бач(с)ку*4 [п]осветисте, * и
станишта
ваша
земаљска
небославно украсисте; * у
трпљењу своме нечовештво
мучитељā
обористе,
*
и
злочинство
безумних
посрамисте; * у подвигу венце
неувењиве од Христа Бога
примисте, * и Цркву небеску као
ново становништво попунисте. *
Њега, који вас укрепи и увенча, *
молите за нас, [на]род ваш.
* датум празновања дат опционо – остаје да
се одреди дан заједничког празновања, или
да се и даље слави према дану страдања у
појединим местима.
4* или: Шајшкаш(с)ку / град Новосадски ...
станиште ваше земаљско ...
3

Кондaкъ №-й, глaсъ ѕ7:

М

{ки

Кондак први, глас 6:

разноoбр†зныz

безчlвёчныхъ

t

врагHвъ

претерпёвше, * и3 сверёпое ўбіeніе и3
въ

рэкaхъ

ўдавлeніе

мyжески

под8sвше: * смeрть врeменную t
ѕлодBй пріsсте, * на нб7сёхъ же на
вёкъ воцRи1стесz: * и3дёже всегдA ко
гDу * њ нaсъ, ср0дникwвъ вaшихъ, *
q! мyчєницы бaчстіи*5 моли1тесz.
Кондaкъ в7-й, глaсъ д7.

М

уке
разновидне
од
нечовечних непријатељā
претрпев(ши), * и свирепо
убијање и у рекама (у)дављење
мушки поднев(ши); * смрт
[при]времену
од
злочинаца
примисте, * а на небесима се
навек зацаристе; * тамо се свагда
пред Господом * за нас,
с[уна]роднике
ваше,
*
о!
мученици Бач(с)ки*7 молите.
Кондак други, глас 4.
Подобан: Јавио си се ...

Поd: Kви1лсz є3си2:

П

л0тію пришeлъ є3си2 t дв7ы,
хrтE

б9е,

*

и3

свётъ

возсіsлъ є3си2 во тьмЁ сэдsщымъ:
*

kвлsz

нHвыz

на

послёдокъ

мyченики

подHбныz

вэкHвъ

б†чскіz,*6

џнэмъ

*

дрє1внимъ

нікомид‡йскимъ. * мlтвами nбои1хъ,
* ћкw бGъ бlгоутр0бный, поми1луй
всёхъ нaсъ.

* и3ли2: шaйкашстіи / новосaдстіи.

5

* и3ли2: ш†йкашскіz /новос†дскіz.

6

Т

елом си дошао од Дјеве,
Христе Боже, * и светлост
си синуо у таму посађенима; *
јављајућ(и) на послетку векова
нове мученике Бач(с)ке,*8 *
подобне
оним
древним
Никомидијскима. * Молитвама,
и једних и других, * као Бог
милосрдни, помилуј све нас.

* или: Шајшкаш(с)ки / Новосадски.
* или: Шајшкаш(с)ке / Новосадске.

7
8

