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ΚΥΡΙΑΚΑΙ

Τυπικὸμ Ἑσπεριμοῦ Ἐμοριῶμ τὶς Κυριακές
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1

Δἰ βξύλει ἐπιρημόςεοξμ ἑξοςᾶραι ςὸμ Ἅγιξμ, ἀμάγμχρε ςὸμ Ποξξιμιακὸμ μέυοι ςξῦ Δόμςξπ Σξσ αὐςξῖπ
ρσλλένξσριμ, καὶ ἐμ ρσμευείᾳ ξἱ υξοξὶ φάλλξσριμ ἐμαλλὰν καςὰ ρςίυξμ ςὰ Ἀμξιναμςάοια (ἂπ ςξμιρθεῖ ὅςι κας’
ἀουαῖαμ παοάδξριμ, ςὰ Ἀμξιναμςάοια φάλλξμςαι μόμξμ ἐμ αἷπ ἡμέοαιπ γίμεςαι ἀγοσπμία).
2
Δἰ φάλλεςαι ςὸ «Ὀκςάηυξμ», φάλλεςαι ὑπ’ ἀμτξςέοχμ ςῶμ υξοῶμ. Βλέπε ἐπίρηπ [ΔΤΑ, ρ. 50, ὑπξρ. 70].

Σημειώσεις

(ἐὰμ τύχῃ Ἅγιος ἑορταζόμεμος εἰς η’)

Ἐὰμ θέλῃς τὴμ ἀκρίβεια·
Ἀκξλξύθηρε ςὴμ παοακάςχ ςσπικὴμ διάςανιμ μεςὰ ςὸ Κασαξίωςον Κύπιε, ὅπξσ ξἱ
διατξοὲπ δίμξμςαι διὰ ςῆπ διατξοεςικῆπ γοαμμαςξρειοᾶπ:
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Ἐὰμ τελεῖται Ἀγρυπμία·
Πποοιμιακόρ-Ἀνοιξανσάπια· Ἀμάγμχρε ςὸμ Ποξξιμιακὸμ μέυοι ςξῦ Δόνσορ Σοτ
αὐσοῖρ ςτλλέξοτςιν, καὶ ἐμ ρσμευείᾳ ξἱ υξοξὶ φάλλξσριμ ἐμαλλὰν καςὰ ρςίυξμ ςὰ
Ἀνοιξανσάπια.

3

Δἰπ ςὰπ ἱεοὰπ μξμάπ, ςὸ ἐκκληρίαρμα ἀπέουεςαι εἰπ ςὸμ Νάοθηκα ςξῦ ἱ. Ναξῦ (ἢ εἰπ ςὴμ Λιςήμ, ἢ ἔυει ςξιαύςη
ὁ ἱ. Ναόπ), ςξῦ υξοξῦ φάλλξμςξπ ςὰ ἰδιόμελα, καὶ ἐπιρςοέτει μεςὰ ςὸ ςέλξπ ςῶμ Αἰςήρεχμ ςῆπ Λιςῆπ.
4
Ψάλλεςαι ὑπὸ ςξῦ ἱεοέχπ· ςὰ ὑπόλξιπα ρςιυηοὰ ὑπὸ ςῶμ φαλςῶμ [ΤΓΡ, ρ. 141].
5
Μέυοι ςὸμ ρςίυξμ ξὐκ ἔρςιμ ὑρςέοημα ςξῖπ τξβξσμέμξιπ αὐςόμ.
6
Ὁ Ῥῆγαπ λέγει ὅςι φάλλεςαι ςοὶπ ὑπὸ ςῶμ φαλςῶμ [ΤΓΡ, ρ. 142].

