
2020.01.26. ΚΥΡΙΑΚΗ: ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (τοῦ Ζακχαίου).

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Ξενοφῶντος καί τῆς

συνοδείας αὐτοῦ.

Ἦχος βαρύς, Ἑωθινόν Ι΄.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

και

για όσους αγαπάνε την πατριαρχική παράδοση.

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)και της Εκκλησίας της Ελλάδος και Κύπρου

2020.01.26. ΚΥΡΙΑΚΗ: ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (τοῦ Ζακχαίου).

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Ξενοφῶντος καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ἦχος βαρύς, Ἑωθινόν Ι΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ὰπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον· ʺΚατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου. . .ʺ

2. - Δόξα, τῶν Ἁγίων· « Ὡς γενεὰ εὐλογητὴ τω Κυρίω, ...»,

(ζήτει τούτο εις το βιβλίον ʺΝέος ενιαύσιος στέφανοςʺ σ.208)

και 3. - Καί νῦν τό ὁµόηχον Θεοτοκίον· «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…».

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολ0γίας, µετά τῶυ Θεοτοκίων αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια ἡ Ὑπακοή οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενου τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺΝεύσει σου πρός γεώδη. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµὥν αὐτοῦ

καί 2. - Τοῦ Ὁσίου· Ξύλου ζωῆς. . . ʺµετά στίχου· ʺὍσιε τοῦ Θεοῦ,πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶνʺ

καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα Καίνῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ’ᾨδἤς·

Μεσῴδιον Κάθισµα: Τοῦ Ὁσίου·ʺ Ἑντολαῖς τοῦ Δεσπότου. . .ʺ

µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· ʺὩς Παρθένον καί µόνην. . .ʺ

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἴκος: Τά Ἀναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: ʺΧέρσον ἀβυσσοτόκον. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Ί Ἑωθινόν· ʺἘφανέρωσεν ἑαυτόν Ἰησοῦς. . . ἐπί τῆς

θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος. . . ʺκτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδἥς: ʺΘεοτόκε ἡ ἐλπίς. . . Ἐν νόµῳ, σκιᾷ καί γράµµατι. . .ʺ

ʺ Ἅγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Ί Ἀναστάσιµον· ʺΤιβεριάδος θάλασσα. . .ʺ

καί 2. - τοῦ Ὁσίου·ʺ «Ἐσκόρπισας τὸν πλοῦτον…»,

καί 3. - τό Θεοτοκίον «Τάς στρατιάς τῶν Ἀγγέλων…».

Εἰς τούς Α’ίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· ʺἈνέστη Χριστός ἐκ υεκρῶυ. . .

- Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι. . .

- Χριστοῦ τήν ἀυάστασιν. . .

- Τί ἀνταποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ. . .

καί 2. - Τά 4 Στιχηρά Ἀνατολικά· ʺΠύλας ᾅδου συνέτριψας, Κύριε. . .

Δεῦτε ἀγαλλιασώµεθα τῷ Κυρίῳ. . .

- Ἐξαστράπτωυ Ἄγγελος. . .

Τί ἀπεδοκιµάσατε τόυ λίθον. . .

Δόξα: Τό Ι Ἑωθινόν· ʺΜετά τήν εἰς ᾅδου κάθοδον. . .ʺ

Καί νὔν: ʺὙπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

ʺΣήµερον σωτηρία. . .ʺ
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(Επιµέλεια ΧρύΠα)           1

Εἰς τὸν Ὄρθρον.
Ἦχος Γα

Α

(Μ)

Στίχ. α´. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι

εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ ὡς ἄνω)

Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ

ὀνόµατι Κυρίου ἠµυνάµην αὐτούς. (Τὸ ὡς ἄνω)

Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι

θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)

Τὸ Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον.

Κ

(Μ)

(Δ)↓ (Μ)

(Γ)

(Δ)↓ (Ν) (Γ)

(Μ)
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος

καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῶ.

Ἦχος Δι

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ) (Δ) (Μ)

(Δ) (Μ)
+

(Δ)

(Π)

(Μ) (Δ)

(Β)

Θεοτοκίον
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Τ

(Β)

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓

(Ν) (Δ)↓
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Ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων,ᾨδὴ α΄.
Ἦχος β΄. «Δεῦτε λαοί».

Ήχος Πα

Στίχ.

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου βαδίζων θερµῶς, ὁ σὸς ἱκέτης

Δέσποτα, µονὰς κατέλαβε, καταλλήλους τῷ πόθῳ, ζωῆς τῆς

αἰωνίου ἐπιλαβόµενος.

Δόξα...

Νέαν σκηνήν, Ἀβραµιαίαν σὺ ἔδειξας, τὴν σὴν οἰκίαν

ἅπασι· διὸ θεσπέσιε, Ἀβραὰµ ἐν τοῖς κόλποις, ἀξίως καὶ δικαίως

ἐπαναπέπαυσαι.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ὅλος ἐν σοί, κατασκηνώσας Πανάµωµε, ὅλον ἐµὲ τὸν

ἄνθρωπον, ἀνεµορφώσατο, ἐκ Πατρὸς ἐκλάµψας, πρὸ πάντων

τῶν αἰώνων, Λόγος ὁ ἄναρχος.

2020.01.26-β-ΟΡΘΡΟΥταΤουΚυρΙΕ΄ΛΟΥΚΑήχοςΒαρύςΕωθΙ΄ -ΧρύΠα.



6

Ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων, ᾨδὴ γ΄. 
Ἦχος β΄. «Ἐν πέτρᾳ μὲ».

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡµῶν.
Φανοτάταις ἀξίαις τετιµηµένος, φωτοφόρῳ διέπρεψας πολιτείᾳ· τὴν

πρᾶξιν γὰρ ἐπίβασιν θεωρίας, βοῶν ἀνέδειξας. Σὺ εἶ Θεὸς ἡµῶν, καὶ οὐκ

ἔστι δίκαιος, πλήν σου Κύριε.

Στίχ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡµῶν.
Ὡς πάντων οἰκονόµος προβεβληµένος, τὴν πάντων ἐπιµέλειαν

ἀνεδείξω, τοῖς χρῄζουσι τὸν πλοῦτόν σου διανέµων, ὑποδεχόµενος,

φιλοφρονούµενος, Μοναζόντων τάγµατα, Πάτερ Ὅσιε.
(Π)

Νοµίµοις ἐκτρεφόµενος τοῦ Δεσπότου, ἐν νόµῳ καὶ παιδείᾳ

καὶ νουθεσίᾳ, Κυρίου ἐξεπαίδευσας σοῦ τοὺς παῖδας, κράζων

θεσπέσιε· Σὺ εἶ Θεὸς ἡµῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου Κύριε.
(Π)

Θεοτοκίον

(Π) (Μ)

(Π) (Μ)

(Π)
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Μεσώδιον Κάθισµα.

Ἦχος πλ. δ΄.Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Ἦχος Νη

Ἐ

(Ν)

(Γ)

+
(Ν)

(Γ)

(Π) (Μ)

(Γ) (Ν)

}
(Γ)

(Π) (Δ)↓

(Μ) (Ν)
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Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ὡς Παρθένον καὶ µόνην ἐν γυναιξί, σὲ

ἀσπόρως τεκοῦσαν Θεὸν σαρκί, πᾶσαι

µακαρίζοµεν, γενεαὶ τῶν ἀνθρώπων· τὸ γὰρ πῦρ

ἐσκήνωσεν, ἐν σοὶ τῆς Θεότητος, καὶ ὡς βρέφος

θηλάζεις, τὸν Κτίστην καὶ Κύριον· ὅθεν τῶν

Ἀγγέλων, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἀξίως

δοξάζοµεν, τὸν πανάγιον Τόκον σου, καὶ

συµφώνως βοῶµέν σοι· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ

Θεῷ, τῶν πταισµάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς

ἀνυµνοῦσιν ἀξίως, τὴν δόξαν σου Ἄχραντε.

2020.01.26-β-ΟΡΘΡΟΥταΤουΚυρΙΕ΄ΛΟΥΚΑήχοςΒαρύςΕωθΙ΄ -ΧρύΠα.























































9

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος

Ἦχος γʹ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Ήχος Γα

(Γ) (Π) (Γ)

(Π)

(Γ) (Β)

(Ν) (Γ)

Θεοτοκίον

Ἦχος γʹ

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Τὰς στρατιὰς τῶν Ἀγγέλων, καὶ τῶν ἁγίων τους

χορούς, ὑπερανέστηκεν ὄντως, τὰ µεγαλεῖά σου

Ἁγνή· διὸ Χριστὸν ἐκδυσώπει, ὑπὲρ λαοῦ

ἑπταικότος.
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