
ППаассххaaллііаа  ѓѓззббууччннааzz,,  ззррssччааzz  ии 33  ннееииссхх00ддннааzz  ддоо  ккооннццAA  ввёёккаа..  
 
[А] Рж cтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz д7 недBли и3 д7 дни 6. тріHдь 

починaетсz їаннуaріа №i. мzсопyстъ їаннуaріа к7є. 
Ѓще бyдетъ вісок0съ: 

ТогдA Рж cтво2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz д7 недBли и3 є 7 днeй. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа в 7i. мzсопyстъ вели1кій їаннуaріа к7ѕ. Вруцэлёто г. 
є 3vдокjи въ недёлю д7-ю постA. м7 м§нкъ въ понедёльникъ ѕ7-z недёли 
постA. ґлеxjа во вт0рникъ з7-z недёли постA. пaсха хrт0ва мaрта к7в. 
бlговёщеніе въ срeду свётлыz недёли. преполовeніе пzтьдесsтницы 
ґпрjлліа є 7i. въ срeду д7 недёли по пaсцэ. геHргіа въ четверт0къ є 7-z недёли 
по пaсцэ. вознесeніе ґпрjлліа l. їwaнна бGосл0ва въ пzт0къ з7 недёли по 
пaсцэ. пzтьдесsтница мaіа ‹. петр0въ мzсопyстъ мaіа з7i. петр0ва постA ѕ 7 
недёль. петрA въ понедёльникъ. 

 
[Б] Ржcтво 2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz д7 недBли и3 є 7 днeй. тріHдь 

починaетсz їаннуaріа в 7i. мzсопyстъ їаннуaріа к7ѕ. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz д7 недBли и3 ѕ7 днeй. тріHдь 
починaетсz їаннуaріа Gi. мzсопyстъ вели1кій їаннуaріа к7з. Вруцэлёто в. 
є 3vдокjи въ суббHту д7 недёли постA. м7 м§нкъ въ недёлю є7-ю постA. ґлеxjа 
въ понедёльникъ з7-z недёли постA. пaсха хrт0ва мaрта к7г. бlговёщеніе 
во вт0рникъ свётлый. преполовeніе ґпрjлліа ѕ7i. геHргіа въ срeду є7 недёли 
по пaсцэ. вознесeніе мaіа №. їwaнна бGосл0ва въ четверт0къ з7 недёли по 
пaсцэ. пzтьдесsтница мaіа №i. петр0въ мzсопyстъ мaіа }i. петр0ва постA 
є 7 недёль и3 ѕ7 днeй. петрA въ недёлю. 

 



[В] Рж cтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz д7 недBли и3 ѕ7 днeй. тріHдь 
починaетсz їаннуaріа Gi. мzсопyстъ їаннуaріа к7з. 

Ѓще вісок0съ: 
Рж cтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz є 7 недёль. тріHдь 

починaетсz їаннуaріа д7i. мzсопyстъ вели1кій їаннуaріа к7и. Вруцэлёто а. 
є 3vдокjи въ пzт0къ д7 недёли постA. м7 м§нкъ въ суббHту є 7-z недёли 
постA. ґлеxjа въ недёлю ѕ7 постA. пaсха хrт0ва мaрта к7д. бlговёщеніе въ 
понедёльникъ свётлый. преполовeніе ґпрjлліа з7i. геHргіа во вт0рникъ є7 
недёли по пaсцэ. вознесeніе мaіа в 7. їwaнна бGосл0ва въ срeду з7 недёли по 
пaсцэ. пzтьдесsтница мaіа в 7i. петр0въ мzсопyстъ мaіа f7i. петр0ва постA 
є 7 недёль и3 є 7 днeй. петрA въ суббHту. 

 
[Г] Рж cтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz є 7 недёль. тріHдь 

починaетсz їаннуaріа д7i. мzсопyстъ вели1кій їаннуaріа к7и. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz є 7 недёль и3 дeнь. тріHдь 
починaетсz їаннуaріа є 7i. мzсопyстъ вели1кій їаннуaріа к7f. Вруцэлёто з. 
є 3vдокjи въ четверт0къ д7-z недёли постA. м7 м§нкъ въ пzт0къ є7 недёли 
постA. ґлеxjа въ суббHту ѕ7 недёли постA. пaсха хrт0ва мaрта к7є. 
бlговёщеніе въ вели1къ дeнь. преполовeніе ґпрjлліа }i. геHргіа въ 
понедёльникъ є 7 недёли по пaсцэ. вознесeніе мaіа G. їwaнна бGосл0ва во 
вт0рникъ з7 недёли по пaсцэ. пzтьдесsтница мaіа Gi. петр0въ мzсопyстъ 
мaіа к7. петр0ва постA є 7 недёль и3 д7 дни 6. петрA въ пzт0къ. 

 
[Д] Рж cтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz є 7 недёль и3 дeнь. тріHдь 

починaетсz їаннуaріа є 7i. мzсопyстъ їаннуaріа к7f. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz є7 недёль и3 в7 дни 6. тріHдь 



починaетсz їаннуaріа ѕ7i. мzсопyстъ вели1кій їаннуaріа l. Вруцэлёто ѕ. 
є 3vдокjи въ срeду д7 недёли постA. м7 м§нкъ въ четверт0къ є 7 недёли постA. 
ґлеxjа въ пzт0къ ѕ7 недёли постA. бlговёщеніе въ суббHту страстнhz 
недёли. пaсха хrт0ва мaрта к7ѕ. преполовeніе ґпрjлліа f7i. геHргіа въ недёлю 
є 7-ю по пaсцэ. вознесeніе мaіа д7. їwaнна бGосл0ва въ понедёльникъ з7 
недёли по пaсцэ. пzтьдесsтница мaіа д7i. петр0въ мzсопyстъ мaіа к7а. 
петр0ва постA є 7 недёль и3 три2 дни 6. петрA въ четверт0къ. 

 
[Е] Ржcтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz є 7 недёль и3 в 7 дни 6. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа ѕ7i. мzсопyстъ вели 1кій їаннуaріа l. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz є 7 недёль и3 три2 дни 6. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа з7i. мzсопyстъ вели1кій їаннуaріа lа. Вруцэлёто є. 
є 3vдокjи во вт0рникъ д7 недёли постA. м7 м§нкъ въ срeду є 7 недёли постA. 
ґлеxjа въ четверт0къ ѕ7 недёли постA. бlговёщеніе въ пzт0къ страстнhz 
недёли. пaсха хrт0ва мaрта к7з. преполовeніе ґпрjлліа к7. геHргіа въ суббHту 
д7-ю по пaсцэ. вознесeніе мaіа є 7. їwaнна бGосл0ва въ недёлю з7-ю по пaсцэ. 
пzтьдесsтница мaіа є 7i. петр0въ мzсопyстъ. петр0ва постA є 7 недёль и3 
двA дни 6. петрA въ срeду. 

 
[Ж] Рж cтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz є 7 недёль и3 три2 дни 2. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа з7i. мzсопyстъ їаннуaріа lа. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz є 7 недёль и3 д7 дни 6. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа }i. мzсопyстъ вели 1кій февруaріа №. Вруцэлёто д. 
є 3vдокjи въ понедёльникъ д7 недёли постA. м7 м§нкъ во вт0рникъ є 7 недёли 
постA. ґлеxjа въ срeду ѕ7 недёли постA. бlговёщеніе въ четверт0къ 
страстнhz недёли. пaсха хrт0ва мaрта к7и. преполовeніе ґпрjлліа к7а. геHргіа 



въ пzт0къ д7 недёли по пaсцэ. вознесeніе мaіа ѕ7. їwaнна бGосл0ва въ 
суббHту ѕ7 недёли по пaсцэ. пzтьдесsтница мaіа ѕ7i. петр0въ мzсопyстъ 
мaіа к7г. петр0ва постA є 7 недёль и3 дeнь. петрA во вт0рникъ. 

 
[Ѕ] Рж cтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz є 7 недёль и3 д7 дни 6. 

тріHдь почнeтсz їаннуaріа }i. мzсопyстъ февруaріа №. 
Ѓще вісок0съ. 

Рж cтво 2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz є 7 недёль и3 є 7 днeй. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа f7i. мzсопyстъ вели1кій февруaріа в 7. Вруцэлёто г. 
є 3vдокjи въ недёлю G-ю постA. м7 мyчєникъ въ понедёльникъ є7 недёли 
постA. ґлеxjа во вт0рникъ ѕ7 недёли постA. бlговёщеніе въ срeду страстнhz 
недёли. пaсха хrт0ва мaрта к7f. преполовeніе ґпрjлліа к7в. геHргіа въ 
четверт0къ д7 недёли по пaсцэ. вознесeніе мaіа з7. їwaнна бGосл0ва въ 
пzт0къ ѕ7 недёли по пaсцэ. пzтьдесsтница мaіа з7i. петр0въ мzсопyстъ 
мaіа к7д. петр0ва постA є 7 недёль. петрA въ понедёльникъ. 

 
[З] Рж cтво 2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz є 7 недёль и3 є 7 днeй. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа f7i. мzсопyстъ февруaріа в 7. 
Ѓще вісок0съ. 

Рж cтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz є 7 недёль и3 ѕ7 днeй. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа к7. мzсопyстъ февруaріа G. Вруцэлёто в. є3vдокjи въ 
суббHту G недёли постA. м7 м§нкъ въ недёлю д7 постA. ґлеxjа въ 
понедёльникъ ѕ7 недёли постA. бlговёщеніе во вт0рникъ страстнhz 
недёли. пaсха хrт0ва мaрта l. геHргіа въ срeду д7 недёли по пaсцэ, 
преполовeніz. їwaнна бGосл0ва въ четверт0къ ѕ7 недёли по пaсцэ, 
вознесeніz. пzтьдесsтница мaіа }i. петр0въ мzсопyстъ мaіа к7є. петр0ва 
постA д7 недBли и3 ѕ7 днeй. петрA въ недёлю. 

 



[И] Ржcтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz є7 недёль и3 ѕ7 днeй. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа к7. мzсопyстъ февруaріа G. 

Ѓще вісок0съ: 
Рж cтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz ѕ7 недёль. тріHдь почнeтсz 

їаннуaріа к7а. мzсопyстъ вели1кій февруaріа д7. Вруцэлёто а. є 3vдокjи въ 
пzт0къ G недёли постA. м7 мyчєникъ въ суббHту д7 недёли постA. ґлеxjа 
въ недёлю є 7-ю постA. бlговёщеніе въ понедёльникъ страстнhz недёли. 
пaсха хrт0ва мaрта lа. геHргіа во вт0рникъ д7 недёли по пaсцэ. 
преполовeніе ґпрjлліа к7д. їwaнна бGосл0ва въ срeду ѕ7 недёли по пaсцэ. 
вознесeніе мaіа f7. пzтьдесsтница мaіа f7i. петр0въ мzсопyстъ мaіа к7ѕ. 
петр0ва постA д7 недBли и3 є 7 днeй. петрA въ суббHту. 

 
[І] Ржcтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz ѕ7 недёль. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа к7а. мzсопyстъ февруaріа д7. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 дeнь. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа к7в. мzсопyстъ февруaріа є 7. Вруцэлёто з. є 3vдокjи въ 
четверт0къ G недёли постA. м7 мyчєникъ въ пzт0къ д7 недёли постA. 
ґлеxjа въ суббHту є7 недёли постA. бlговёщеніе въ недёлю ѕ7-ю постA. 
пaсха хrт0ва ґпрjлліа №. геHргіа въ понедёльникъ д7 недёли по пaсцэ. 
преполовeніе ґпрjлліа к7є. їwaнна бGосл0ва во вт0рникъ ѕ7 недёли по пaсцэ. 
вознесeніе мaіа ‹. пzтьдесsтница мaіа к7. петр0въ мzсопyстъ мaіа к7з. 
петр0ва постA д7 недBли и3 д7 дни 6. петрA въ пzт0къ. 

 
[К] Ржcтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 дeнь. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа к7в. мzсопyстъ февруaріа є 7. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 в 7 дни 6. тріHдь 



почнeтсz їаннуaріа к7г. мzсопyстъ вели1кій февруaріа ѕ7. Вруцэлёто ѕ. 
є 3vдокjи въ срeду G недёли постA. м7 мyчєникъ въ четверт0къ д7 недёли 
постA. ґлеxjа въ пzт0къ є 7 недёли постA. бlговёщеніе въ суббHту ѕ7 
недёли постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа в 7. геHргіа въ недёлю д7-ю по пaсцэ. 
преполовeніе ґпрjлліа ѕ7. їwaнна бGосл0ва въ понедёльникъ ѕ7 недёли по 
пaсцэ. вознесeніе мaіа №i. пzтьдесsтница мaіа к7а. петр0въ мzсопyстъ мaіа 
к7и. петр0ва постA д7 недBли и3 G дни 6. петрA въ четверт0къ. 

 
[Л] Ржcтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 в 7 дни 6. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа к7г. мzсопyстъ февруaріа ѕ7. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 G дни 6. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа к7д. мzсопyстъ вели1кій февруaріа з7. Вруцэлёто є. 
є 3vдокjи во вт0рникъ G недёли постA. м7 м§нкъ въ срeду д7 недёли постA. 
ґлеxjа въ четверт0къ є 7 недёли постA. бlговёщеніе въ пzт0къ ѕ7 недёли 
постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа G. геHргіа въ суббHту G недёли по пaсцэ. 
преполовeніе ґпрjлліа к7з. їwaнна бGосл0ва въ недёлю ѕ7 по пaсцэ. вознесeніе 
мaіа в 7i. пzтьдесsтница мaіа к7в. петр0въ мzсопyстъ мaіа к7f. петр0ва 
постA д7 недBли и3 в 7 дни 6. петрA въ срeду. 

 
[М] Ржcтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 G дни 6. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа к7д. мzсопyстъ февруaріа з7. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 д7 дни 6. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа к7є. мzсопyстъ вели1кій февруaріа }. Вруцэлёто д. 
є 3vдокjи въ понедёльникъ G недёли постA. м 7 мyчєникъ во вт0рникъ д7 
недёли постA. ґлеxjа въ срeду є7 недёли постA. бlговёщеніе въ четверт0къ 
ѕ7 недёли постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа д7. геHргіа въ пzт0къ G недёли по 



пaсцэ. преполовeніе ґпрjлліа к7и. їwaнна бGосл0ва въ суббHту є 7 недёли по 
пaсцэ. вознесeніе мaіа Gi. пzтьдесsтница мaіа к7г. петр0въ мzсопyстъ мaіа 
l. петр0ва постA д7 недBли и3 дeнь. петрA во вт0рникъ. 

 
[Н] Рж cтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 д7 дни 6. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа к7є. мzсопyстъ февруaріа }. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 є 7 днeй. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа к7ѕ. мzсопyстъ вели1кій февруaріа f7. Вруцэлёто г. 
є 3vдокjи въ недёлю в 7-ю постA. м7 мyчєникъ въ понедёльникъ д7 недёли 
постA. ґлеxjа во вт0рникъ є 7 недёли постA. бlговёщеніе въ срeду ѕ7 недёли 
постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа є 7. геHргіа въ четверт0къ G недёли по пaсцэ. 
преполовeніе ґпрjлліа к7f. їwaнна бGосл0ва въ пzт0къ є 7 недёли по пaсцэ. 
вознесeніе мaіа д7i. пzтьдесsтница мaіа к7д. петр0въ мzсопyстъ мaіа lа. 
петр0ва постA д7 недBли. петрA въ понедёльникъ. 

 
[О] Рж cтво 2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 є7 днeй. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа к7ѕ. мzсопyстъ февруaріа f7. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 ѕ7 днeй. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа к7з. мzсопyстъ вели 1кій февруaріа ‹. Вруцэлёто в. 
є 3vдокjи въ суббHту в7 недёли постA. м7 мyчєникъ въ недёлю G постA. 
ґлеxjа въ понедёльникъ є 7 недёли постA. бlговёщеніе во вт0рникъ ѕ 7 
недёли постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа ѕ7. геHргіа въ срeду G недёли по пaсцэ. 
преполовeніе ґпрjлліа №. їwaнна бGосл0ва въ четверт0къ є7 недёли по пaсцэ. 
вознесeніе мaіа є 7i. пzтьдесsтница мaіа к 7є. петр0въ мzсопyстъ їyніа №. 
петр0ва постA G недBли и3 ѕ7 днeй. петрA въ недёлю. 

 



[П] Ржcтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz ѕ7 недёль и3 ѕ7 днeй. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа к7з. мzсопyстъ февруaріа ‹. 

Ѓще вісок0съ: 
Рж cтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz з7 недёль. тріHдь почнeтсz 

їаннуaріа к7и. мzсопyстъ вели1кій февруaріа №i. Вруцэлёто а. є 3vдокjи въ 
пzт0къ в 7 недёли постA. м7 мyчєникъ въ суббHту G недёли постA. ґлеxjа 
въ недёлю д7-ю постA. бlговёщеніе въ понедёльникъ ѕ7 недёли постA. пaсха 
хrт0ва ґпрjлліа з7. геHргіа во вт0рникъ G недёли по пaсцэ. преполовeніе 
мaіа №. їwaнна бGосл0ва въ срeду є 7 недёли по пaсцэ. вознесeніе мaіа ѕ7i. 
пzтьдесsтница мaіа к7ѕ. петр0въ мzсопyстъ їyніа в 7. петр0ва постA G 
недBли и3 є 7 днeй. петрA въ суббHту. 

 
[Р] Рж cтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz з7 недёль. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа к7и. мzсопyстъ февруaріа №i. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz з 7 недёль и3 дeнь. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа к7f. мzсопyстъ вели1кій февруaріа в7i. Вруцэлёто з. 
є 3vдокjи въ четверт0къ в7 недёли постA. м7 мyчєникъ въ пzт0къ G недёли 
постA. ґлеxjа въ суббHту д7 недёли постA. бlговёщеніе въ недёлю є7 постA. 
пaсха хrт0ва ґпрjлліа }. геHргіа въ понедёльникъ G недёли по пaсцэ. 
преполовeніе мaіа в 7. їwaнна бGосл0ва во вт0рникъ є 7 недёли по пaсцэ. 
вознесeніе мaіа з7i. пzтьдесsтница мaіа к7з. петр0въ мzсопyстъ їyніа G. 
петр0ва постA G недBли и3 д7 дни 6. петрA въ пzт0къ. 

 
[С] Рж cтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz з7 недёль и3 дeнь. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа к7f. мzсопyстъ февруaріа в 7i. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz з7 недёль и3 в 7 дни 6. тріHдь 



почнeтсz їаннуaріа №. мzсопyстъ вели 1кій февруaріа Gi. Вруцэлёто ѕ. 
є 3vдокjи въ срeду в 7 недёли постA. м7 мyчєникъ въ четверт0къ G недёли 
постA. ґлеxjа въ пzт0къ д7 недёли постA. бlговёщеніе въ суббHту є 7 
недёли постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа f7. геHргіа въ недёлю G-ю по пaсцэ. 
преполовeніе мaіа G. їwaнна бGосл0ва въ понедёльникъ є7 недёли по пaсцэ. 
вознесeніе мaіа }i. пzтьдесsтница мaіа к7и. петр0въ мzсопyстъ їyніа д 7. 
петр0ва постA G недBли и3 G дни 6. петрA въ четверт0къ. 

 
[Т] Рж cтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz з7 недёль и3 в 7 дни 6. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа №. мzсопyстъ февруaріа Gi. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz з7 недёль и3 G дни 6. тріHдь 
почнeтсz їаннуaріа lа. мzсопyстъ вели1кій февруaріа д7i. Вруцэлёто є. 
є 3vдокjи во вт0рникъ в 7 недёли постA. м7 мyчєникъ въ срeду G недёли 
постA. ґлеxjа въ четверт0къ д7 недёли постA. бlговёщеніе въ пzт0къ є 7 
недёли постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа ‹. геHргіа въ суббHту в 7 недёли по 
пaсцэ. преполовeніе мaіа д7. їwaнна бGосл0ва въ недёлю є7-ю по пaсцэ. 
вознесeніе мaіа f7i. пzтьдесsтница мaіа к7f. петр0въ мzсопyстъ їyніа є 7. 
петр0ва постA G недBли и3 двA дни 6. петрA въ срeду. 

 
[Ў] Рж cтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz з7 недёль и3 три2 дни 6. тріHдь 

почнeтсz їаннуaріа lа. мzсопyстъ февруaріа д7i. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz з7 недёль и3 д7 дни 6. тріHдь 
почнeтсz февруaріа №. мzсопyстъ вели1кій февруaріа є 7i. Вруцэлёто д. 
є 3vдокjи въ понедёльникъ в 7 недёли постA. м7 мyчєникъ во вт0рникъ G 
недёли постA. ґлеxjа въ срeду д7 недёли постA. бlговёщеніе въ четверт0къ 
є 7 недёли постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа №i. геHргіа въ пzт0къ в 7 недёли по 



пaсцэ. преполовeніе мaіа є 7. їwaнна бGосл0ва въ суббHту д7 недёли по 
пaсцэ. вознесeніе мaіа к7. пzтьдесsтница мaіа l. петр0въ мzсопyстъ їyніа 
ѕ7. петр0ва постA G недBли и3 дeнь. петрA во вт0рникъ. 

 
[Ф] Ржcтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz з7 недёль и3 д7 дни 6. 

тріHдь почнeтсz февруaріа №. мzсопyстъ февруaріа є 7i. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz з7 недёль и3 є 7 днeй. тріHдь 
почнeтсz февруaріа в 7. мzсопyстъ вели1кій февруaріа ѕ7i. Вруцэлёто г. 
є 3vдокjи въ недёлю №-ю постA. м7 мyчєникъ въ понедёльникъ G недёли 
постA. ґлеxjа во вт0рникъ д7 недёли постA. бlговёщеніе въ срeду є7 недёли 
постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа в 7i. геHргіа въ четверт0къ в 7 недёли по пaсцэ. 
преполовeніе мaіа ѕ7. їwaнна бGосл0ва въ пzт0къ д7 недёли по пaсцэ. 
вознесeніе мaіа к7а. пzтьдесsтница мaіа lа. петр0въ мzсопyстъ їyніа з 7. 
петр0ва постA G недBли. петрA въ понедёльникъ. 

 
[Х] Рж cтво 2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz з7 недёль и3 є7 днeй. тріHдь 

почнeтсz февруaріа в 7. мzсопyстъ февруaріа ѕ7i. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz з7 недёль и3 ѕ7 днeй. тріHдь 
почнeтсz февруaріа G. мzсопyстъ вели 1кій февруaріа з7i. Вруцэлёто в. 
є 3vдокjи въ суббHту № недёли постA. м7 мyчєникъ въ недёлю в7-ю постA. 
ґлеxjа въ понедёльникъ д7 недёли постA. бlговёщеніе во вт0рникъ є7 
недёли постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа Gi. геHргіа въ срeду в 7 недёли по пaсцэ. 
преполовeніе мaіа з7. їwaнна бGосл0ва въ четверт0къ д7 недёли по пaсцэ. 
вознесeніе мaіа к7в. пzтьдесsтница їyніа №. петр0въ мzсопyстъ їyніа }. 
петр0ва постA в 7 недBли и3 ѕ7 днeй. петрA въ недёлю. 

 



[T] Ржcтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz з7 недёль и3 ѕ7 днeй. 
тріHдь почнeтсz февруaріа G. мzсопyстъ февруaріа з7i. 

Ѓще вісок0съ: 
Рж cтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz } недёль. тріHдь почнeтсz 

февруaріа д7. мzсопyстъ вели1кій февруaріа }i. Вруцэлёто а. є3vдокjи въ 
пzт0къ № недёли постA. м7 мyчєникъ въ суббHту в 7 недёли постA. ґлеxjа 
въ недёлю G постA. бlговёщеніе въ понедёльникъ є 7 недёли постA. пaсха 
хrт0ва ґпрjлліа д7i. геHргіа во вт0рникъ в7-z недёли по пaсцэ. їwaнна 
бGосл0ва въ срeду д7-z недёли по пaсцэ, преполовeніz. вознесeніе мaіа к7г. 
пzтьдесsтница їyніа в 7. петр0въ мzсопyстъ їyніа f7. петр0ва постA в 7 
недBли и3 є 7 днeй. петрA въ суббHту. 

 
[Ц] Ржcтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz } недёль. тріHдь 

почнeтсz февруaріа д7. мzсопyстъ февруaріа }i. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz } недёль и3 дeнь. тріHдь 
почнeтсz февруaріа є 7. мzсопyстъ вели 1кій февруaріа f7i. Вруцэлёто з. 
є 3vдокjи въ четверт0къ № недёли постA. м7 м§нкъ въ пzт0къ в7 недёли 
постA. ґлеxjа въ суббHту G недёли постA. бlговёщеніе въ недёлю д7-ю 
постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа є7i. геHргіа въ понедёльникъ в 7 недёли по 
пaсцэ. їwaнна бGосл0ва во вт0рникъ д7 недёли по пaсцэ. преполовeніе мaіа 
f7. вознесeніе мaіа к7д. пzтьдесsтница їyніа G. петр0въ мzсопyстъ їyніа ‹. 
петр0ва постA двЁ недBли и3 д7 дни 6. петрA въ пzт0къ. 

 
[Ч] Ржcтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz } недёль и3 дeнь. тріHдь 

почнeтсz февруaріа є 7. мzсопyстъ февруaріа f7i. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz } недёль и3 в 7 дни 6. тріHдь 



почнeтсz февруaріа ѕ7. мzсопyстъ вели1кій февруaріа к7. Вруцэлёто ѕ. 
є 3vдокjи въ срeду № недёли постA. м7 м§нкъ въ четверт0къ в 7-z недёли 
постA. ґлеxjа въ пzт0къ G недёли постA. бlговёщеніе въ суббHту д7 недёли 
постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа ѕ7i. геHргіа въ недёлю fwминY. їwaнна бGосл0ва 
въ понедёльникъ д7 недёли по пaсцэ. преполовeніе мaіа ‹. вознесeніе мaіа 
к7є. пzтьдесsтница їyніа д7. петр0въ мzсопyстъ їyніа №i. петр0ва постA в 7 
недBли и3 G дни 6. петрA въ четверт0къ. 

 
[Ш] Рж cтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz } недёль и3 в 7 дни 6. тріHдь 

почнeтсz февруaріа ѕ7. мzсопyстъ февруaріа к7. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz } недёль и3 G дни 6. тріHдь 
почнeтсz февруaріа з7. мzсопyстъ вели1кій февруaріа к7а. Вруцэлёто є. 
є 3vдокjи во вт0рникъ № недёли постA. м7. м§нкъ въ срeду в7 недёли постA. 
ґлеxjа въ четверт0къ G недёли постA. бlговёщеніе въ пzт0къ д7 недёли 
постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа з7i. геHргіа въ суббHту свётлыz недёли. 
їwaнна бGосл0ва въ недёлю д7-ю по пaсцэ. преполовeніе мaіа №i. вознесeніе 
мaіа к7ѕ. пzтьдесsтница їyніа є7. петр0въ мzсопyстъ їyніа в 7i. петр0ва 
постA в 7 недBли и3 в 7 дни 6. петрA въ срeду. 

 
[Щ] Рж cтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz } недёль и3 G дни 6. тріHдь 

почнeтсz февруaріа з7. мzсопyстъ февруaріа к7а. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz } недёль и3 д7 дни 6. тріHдь 
почнeтсz февруaріа }. мzсопyстъ вели1кій февруaріа к7в. Вруцэлёто д. 
є 3vдокjи въ понедёльникъ № недёли постA. м7 мyчєникъ во вт0рникъ в 7 
недёли постA. ґлеxjа въ срeду G-z недёли постA. бlговёщеніе въ четверт0къ 
д7 недёли постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа }i. геHргіа въ пzт0къ свётлыz 



недёли. їwaнна бGосл0ва въ суббHту G недёли по пaсцэ. преполовeніе мaіа 
в 7i. вознесeніе мaіа к7з. пzтьдесsтница їyніа ѕ7. петр0въ мzсопyстъ їyніа Gi. 
петр0ва постA в 7 недBли и3 дeнь. петрA во вт0рникъ. 

 
[Ъ] Рж cтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz } недёль и3 д7 дни 6. тріHдь 

почнeтсz февруaріа }. мzсопyстъ февруaріа к7в. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz } недёль и3 є 7 днeй. тріHдь 
почнeтсz февруaріа f7. мzсопyстъ вели1кій февруaріа к7г. Вруцэлёто г. 
є 3vдокjи въ недёлю сhрную. м7 м§нкъ въ понедёльникъ в7-z недёли постA. 
ґлеxjа во вт0рникъ G недёли постA. бlговёщеніе въ срeду д7-z недёли постA. 
пaсха хrт0ва ґпрjлліа f7i. геHргіа въ четверт0къ свётлыz недёли. їwaнна 
бGосл0ва въ пzт0къ G недёли по пaсцэ. преполовeніе мaіа Gi. вознесeніе 
мaіа к7и. пzтьдесsтница їyніа з7. петр0въ мzсопyстъ їyніа д7i. петр0ва 
постA в 7 недBли. петрA въ понедёльникъ. 

 
[Ы] Рж cтво 2 хrт0во въ срeду. мzсоsстіz } недёль и3 є 7 днeй. тріHдь 

почнeтсz февруaріа f7. мzсопyстъ февруaріа к7г. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz } недёль и3 ѕ7 днeй. тріHдь 
почнeтсz февруaріа ‹. мzсопyстъ вели 1кій февруaріа к7д. Вруцэлёто в. 
є 3vдокjи въ суббHту сhрныz недёли. м7 м§нкъ въ недёлю №-ю постA. ґлеxjа 
въ понедёльникъ G недёли постA. бlговёщеніе во вт0рникъ д7 недёли 
постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа к7. геHргіа въ срeду свётлыz недёли. їwaнна 
бGосл0ва въ четверт0къ G недёли по пaсцэ. преполовeніе мaіа д7i. вознесeніе 
мaіа к7f. пzтьдесsтница їyніа }. петр0въ мzсопyстъ їyніа є7i. петр0ва 
постA недёлz и3 ѕ7 днeй. петрA въ недёлю. 

 



[Ь] Ржcтво 2 хrт0во во вт0рникъ. мzсоsстіz } недёль и3 ѕ7 днeй. тріHдь 
почнeтсz февруaріа ‹. мzсопyстъ февруaріа к7д. 

Ѓще вісок0съ: 
Рж cтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz f7 недёль. тріHдь 

почнeтсz февруaріа №i. мzсопyстъ вели1кій февруaріа к7є. Вруцэлёто а. 
є 3vдокjи въ пzт0къ сhрныz недёли. м7 м§нкъ въ суббHту № недёли постA. 
ґлеxjа въ недёлю в 7-ю постA. бlговёщеніе въ понедёльникъ д7-z недёли 
постA. пaсха хrт0ва ґпрjлліа к7а. геHргіа во вт0рникъ свётлыz недёли. 
їwaнна бGосл0ва въ срeду G недёли по пaсцэ. преполовeніе мaіа є 7i. 
вознесeніе мaіа №. пzтьдесsтница їyніа f7. петр0въ мzсопyстъ їyніа ѕ7i. 
петр0ва постA недёлz и3 є7 днeй. петрA въ суббHту. 

 
[Э] Рж cтво 2 хrт0во въ понедёльникъ. мzсоsстіz f7 недёль. тріHдь 

почнeтсz февруaріа №i. мzсопyстъ февруaріа к7є. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz f7 недёль и3 дeнь. тріHдь 
почнeтсz февруaріа в 7i. мzсопyстъ февруaріа к7ѕ. Вруцэлёто з. є 3vдокjи въ 
четверт0къ сhрныz недёли. м7 м§нкъ въ пzт0къ №-z недёли постA. ґлеxjа 
въ суббHту в7-z недёли постA. бlговёщеніе въ недёлю G-ю постA. пaсха 
хrт0ва ґпрjлліа к7в. геHргіа въ понедёльникъ свётлыz недёли. їwaнна 
бGосл0ва во вт0рникъ G недёли по пaсцэ. преполовeніе мaіа ѕ7i. вознесeніе 
мaіа lа. пzтьдесsтница їyніа ‹. петр0въ мzсопyстъ їyніа з7i. петр0ва постA 
недёлz и3 д7 дни 6. петрA въ пzт0къ. 

 
[Ю] Ржcтво 2 хrт0во въ недёлю. мzсоsстіz f7 недёль и3 дeнь. тріHдь 

почнeтсz февруaріа в 7i. мzсопyстъ вели 1кій февруaріа к7ѕ. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz f7 недёль и3 в 7 дни 6. тріHдь 



почнeтсz февруaріа Gi. мzсопyстъ февруaріа к7з. Вруцэлёто ѕ. є3vдокjи въ 
срeду сhрныz недёли. м7 м§нкъ въ четверт0къ №-z недёли постA. ґлеxjа въ 
пzт0къ в 7 недёли постA. бlговёщеніе въ суббHту G недёли постA. пaсха 
хrт0ва ґпрjлліа к7г. геHргіа въ вели1къ дeнь. їwaнна бGосл0ва въ 
понедёльникъ G недёли по пaсцэ. преполовeніе мaіа з7i. вознесeніе їyніа №. 
пzтьдесsтница їyніа №i. петр0въ мzсопyстъ їyніа }i. петр0ва постA недёлz 
и3 G дни 6. петрA въ четверт0къ. 

 
[U] Рж cтво 2 хrт0во въ суббHту. мzсоsстіz f7 недёль и3 в 7 дни 6. тріHдь 

почнeтсz февруaріа Gi. мzсопyстъ февруaріа к7з. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz f7 недёль и3 G дни 6. тріHдь 
почнeтсz февруaріа д7i. мzсопyстъ вели1кій февруaріа к7и. Вруцэлёто є. 
є 3vдокjи во вт0рникъ сhрныz недёли. м7 м§нкъ въ срeду № недёли постA. 
ґлеxjа въ четверт0къ в 7 недёли постA. бlговёщеніе въ пzт0къ G недёли 
постA. геHргіа въ суббHту страстнhz недёли. пaсха хrт0ва ґпрjлліа к7д. 
їwaнна бGосл0ва въ недёлю в 7-ю по пaсцэ. преполовeніе мaіа }i. вознесeніе 
їyніа в7. пzтьдесsтница їyніа в 7i. петр0въ мzсопyстъ їyніа f7i. петр0ва 
постA недёлz и3 в 7 дни 6. петрA въ срeду. 

 
[Z] Ржcтво 2 хrт0во въ пzт0къ. мzсоsстіz f7 недёль и3 G дни 6. тріHдь 

почнeтсz февруaріа д7i. мzсопyстъ февруaріа к7и. 
Ѓще вісок0съ: 

Рж cтво 2 хrт0во въ четверт0къ. мzсоsстіz f7 недёль и3 д7 дни 2. тріHдь 
почнeтсz февруaріа є 7i. мzсопyстъ вели 1кій вели 1кій февруaріа к7f. 
Вруцэлёто д. є 3vдокjи въ понедёльникъ сhрныz недёли. м7 м§нкъ во 
вт0рникъ № недёли постA. ґлеxjа въ срeду в 7-z недёли постA. бlговёщеніе въ 
четверт0къ G недёли постA. геHргіа въ пzт0къ стrтнhz недёли. пaсха 



хrт0ва ґпрjлліа к7є. їwaнна бGосл0ва въ суббHту в 7 недёли по пaсцэ. 
преполовeніе мaіа f7i. вознесeніе їyніа G. пzтьдесsтница їyніа Gi. петр0въ 
мzсопyстъ їyніа к7. петр0ва постA недёлz и3 дeнь. петрA во вт0рникъ. 


