

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	DOXASTAR, Iacov Protopsaltul
	DOXASTAR
	SEPTEMBRIE
	1, Sf. Simeon Stîlpnicul și Preasfînta Născătoare de Dzeu de la Miasine
	Slavă la Ds, g6: Dumnezeiescul har umbrează peste sicriul
	Slavă la Laude, g2: Εκ ρίζης αγαθής αγαθός εβλάστησε καρπός ο εκ βρέφους Ιερός Συμεών, χάριτι μάλλον ή γάλακτι τραφείς, καί επί πέτραν τό σώμα υψώσας, πρός Θεόν δέ υπερυψώσας τήν διάνοιαν, αιθέριον διεδομήσατο ταίς αρεταίς ενδιαίτημα, καί ταίς θείαις Δυνάμεσι συμμετεωροπορών, Χριστού γέγονεν οικητήριον, τού Θεού καί Σωτήρος τών ψυχών ημών. = Cel din pruncie sfințit Simeon ca un rod bun din rădăcină bună

	3, Sf. sfințit mucenic Antim
	S la Ds, g6: Preot după lege ai fost
	S la Laude, g4: Astăzi prăznuiesc toate cetățile și satele, dimpreună cu marea cetate a Nicomidenilor

	8, Nașterea Maicii Domnului
	S Șa la Ds, g6: Astăzi Dzeu cel ce Se odihnește pe scaune înțelegătoare
	S Șa la Litie, g8: În ziua cea binevestită a praznicului nostru
	S Șa la Laude, g6: Aceasta este ziua Domnului, bucurați-vă popoare

	14, Înălțarea Sfintei Cruci
	S Șa la Ds, g2: Veniți toate neamurile, binecuvîntatului lemn să ne închinăm
	S Șa la Litie, g4: Lucrarea cinstitei Crucii Tale Hristoase
	S Șa la Laude, g6: Astăzi înainte merge Crucea Domnului

	26, Sf. apostol Ioan Teologul
	S la Ds, g2: Pe fiul tunetului și temelia dumnezeieștilor cuvinte
	S la Litie, g4: Rezemîndu-te pe pieptul Învățătorului tău Hristos
	S la Laude, g8: Evangheliste Ioane cela ce ești întocmai cu îngerii


	OCTOMBRIE
	după 11, Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul 7
	S la Ds, g6: Pe trîmbițele Duhului cele de taină
	S la Laude, g8: Ceata Sfinților Părinți de la marginile lumii adunîndu-se

	20, Cuvioasa Matroana
	S la Ds, g6: Ασκητικην ο δε... = ???rom? (în Mineie, slujba este a Sf. Artemie)
	S la Litie, g5: Μητερ οσια εκροτησεζινι φος αγγελον = Cuvioasă maică ... îngerii ???
	S la Laude, g6: Aσμα ... και κροτοι επι γης = ???rom? (cîntare ... fulgere ... pămînt)

	23, Sf. apostol Iacov, ruda Domnului
	S la Ds, g6: Cu sîngele muceniciei preoția ai împodobit
	S la Laude, g1: Cu raza cea de foc a dumnezeiescului Duh luminîndu-te

	26, Sf. mc. Dimitrie
	S la Ds, g6: Astăzi ne adună prăznuirea cea a toată lumea
	S la Litie, g2: Întru lăcașurile cele mai presus de lume
	S la Laude, g4: Pe cel ce și-a cîștigat cu sulițele darul coastei Mîntuitorului


	NOIEMBRIE
	8, Sf. Arhangheli
	S la Ds, g6: Bucurați-vă împreună cu noi toate căpeteniile cetelor îngerești
	S la Litie, g4: Cu buze de foc Te laudă pe Tine heruvimii  
	S la Laude, g5: Unde umbrează darul tău arhanghele

	13, Sf. Ioan Gură de aur
	S la Ds, g6: Cuvioase de trei ori fericite ... păstorule cel bun
	S la Litie, g4: Cu cuviință era împărătesei cetăților
	S la Laude, g8: Cu cuvinte de aur și cu învățături de Dzeu grăite

	14, Sf. apostol Filip
	S la Ds, g6: Cu strălucirile luminii cei mari Filipe
	S la Laude, g2: Pahare de miresme s-au arătat fălcile tale (în Minei este Stihira 4 la Laude, iar Slava este alta)

	21, Intrarea în Biserică
	S Șa la Ds, g8: După ce te-ai născut tu dumnezeiască Mireasă
	S Șa la Litie, g5: Strălucit-a zi de bucurie și praznic preacinstit
	S Șa la Laude, g2: Astăzi în Biserică se aduce Fecioara

	25, Sf. mță Ecaterina
	S la Ds, g2: Cu bucurie la prăznuirea de Dzeu înțelepțitei mucenițe Ecaterina
	S la Laude, g2: Cu viața cea fără materie deprinzîndu-te

	30, Sf. apostol Andrei
	S la Ds, g4: Vînarea peștilor lăsînd apostole
	S la Laude, g8: Pe propovăduitorul credinței și sluga Cuvîntului


	DECEMBRIE
	4, Sf. mță Varvara [și Sf. Ioan Damaschin]
	S la Ds, g6: Patria, neamul și avuția lăsînd Varvaro
	S la Laude, g8: Mulțimile monahilor (în Minei este Slavă a  Sf. Ioan la Stihoavna Utreniei)

	5, Cuv. Sava
	S la Ds, g6: Pe cel după chip păzindu-l nevătămat
	S la Litie, g2: Dorul cel mai presus de minte al bunătăților luînd
	S la Laude, g6: Cuvioase părinte Sava în tot pămîntul a ieșit vestirea 

	6, Sf. Nicolae
	S la Ds, g6: Pe cel ce este podoaba ierarhilor și lauda părinților
	S la Litie, g8: Rodul bărbățiilor tale, cuvioase Părinte, a luminat inimile
	S la Laude, g5: Să trîmbițăm cu trîmbiță de cîntări

	12, Sf. Spiridon
	S la Ds, g1: Cuvioase părinte fericite (în Minei este alta, pe 8 glasuri)
	S la Laude, g4: Cuvioase părinte ierarhe preaslăvite, de apostolească învățătură

	Duminica Sfinților Strămoși
	S la Ds, g6: Pe toți strămoșii cei mai nainte de Lege să-i lăudăm astăzi
	S la Laude, g7: Veniți toți cu credință să prăznuim pomenirea cea de fiecare an

	Duminica înaintea Nașterii lui Hristos
	S la Ds, g6: Daniil bărbatul doririlor piatră netăiată de mînă văzîndu-Te
	S la Laude, g8: Adunarea învățăturilor Legii arată pe dumnezeiască Nașterea lui Hristos

	24, Ceasurile împărătești
	Ceas 1
	1, g8: Vitleeme gătește-te
	2, g3: Acum vine să se plinească prorocia prorocilor
	S Șa, g8: Acestea zice Iosif către Fecioara

	Ceas 3
	1, g6: Acesta este Dzeul nostru
	2, g8: Mai nainte de nașterea Ta văzînd taina Doamne
	S Șa, g3: Iosife spune nouă

	Ceas 6
	1, g1: Veniți credincioșilor să ne înălțăm dumnezeiește
	2, g4: Acultă cerule și ia aminte pămîntule
	S Șa, g5: Veniți popoarele cele de Hristos purtătoare

	Ceas 9
	1, g7: Spăimîntatu-s-a Irod văzînd bună credința magilor
	2, g2: Cînd Iosif cu întristarea a fost rănit
	S Șa, g6: Astăzi Se naște din Fecioara
	Astăzi Se naște din Fecioara
	Cu scutece ca un Prunc (nu are inițilă)
	Dzeu în iesle
	Din sîni cu lapte se hrănește
	Pre magi cheamă
	Darurile acestora
	Închinămu-ne
	Închinămu-ne (fără inițială)
	Închinămu-ne



	25, Nașterea Domnului
	S la Ds, g2: August singur stăpînind pe pămînt (fără inițială)
	S la Litie, g5: Magii împărații perșilor
	Șa la Litie, g6: Dănțuiesc îngerii toți în ceruri
	S la Laude, g6: Cînd a fost vremea venirii Tale pe pămînt
	Șa la Laude, g2: Astăzi Hristos în Vitleem Se naște din Fecioară

	Duminica după Nașterea lui Hristos
	S la Ds, g6: Pomenirea săvîrșim a lui David binecredinciosului împărat
	S la Laude, g8: Sîngele și focul și fumegarea de fum


	IANUARIE
	1, Tăierea împrejur și Sf. Vasile
	S la Ds, g8: De înțelepciune iubitor făcîndu-te cuvioase
	Șa la Ds, g8: Pogorîndu-se Mîntuitorul la neamul omenesc
	S la Litie, g6: Vărsatu-s-a harul în buzele tale

	5, Ceasurile împărătești la Bobotează
	Ceas 1
	1, g8: Astăzi firea apelor
	2, g8: Ca un om ai venit la rîu
	S Șa, g8: Către glasul celui ce strigă în pustie

	Ceas 3
	1, g8: Mergătorului înainte și Botezătorului
	2, g4: Treimea Dzeul nostru
	S Șa, g5: Venind cu trupul la Iordan

	Ceas 6
	1, g8: Acestea zice Domnul către Ioan
	2, g6: Astăzi prorocia psalmistului
	S Șa, g5: Pentru ce îți întorci apele tale

	Ceas 9
	1, g7: Spaimă era a vedea
	2, g2: Cînd a văzut Înaintemergătorul
	S Șa, g5: Mîna ta care s-a atins
	Mîna ta care s-a atins
	Prin care și cu degetul
	Înalță-o către Dînsul
	Pentru că mai mare
	Și iarăși ochii
	Ridică-i către Dînsul
	Și vino
	Și vino 
	Și vino



	6, Boboteaza
	S Șa la Ds, g2: Plecatu-Ți-ai capul Înaintemergătorului
	S la Litie (aici scrie Stihoavnă?!), g8: Doamne vrînd să plinești cele ce ai rînduit din veac
	Șa la Litie, g8: Astăzi făptura se luminează
	S la Laude, g6: Cu apele Iordanului Te-ai îmbrăcat Mîntuitorule
	Șa la Laude, g2: Astăzi Hristos la Iordan a venit să Se boteze
	La Sfințirea apei
	2, g6: Să cîntăm credincioșii mărimea facerii de bine


	7, Sf. Ioan Botezătorul
	S la Ds, g6: Cel ce ești în trup luminător Înaintemergătorule
	Șa la Ds, g6: Dzeu Cuvîntul S-a arătat cu trup neamului omenesc
	S la Laude, g6: Înger din pîntece neroditor

	17, Sf. Antonie cel Mare
	S la Litie, g5: Cuvioase părinte glasul Evangheliei
	S la Laude: g8: Întru carul bunătăților cel suitor la cer urcîndu-te 

	18, Sf. Atanasie și Chiril
	S la Ds, g6: Pe începătorii ierarhilor, vîrfurile patriarhilor
	S la Laude, g3: Trîmbița cea mare a adevărului

	20, Sf. Eftimie
	S la Ds, g3: Dăruit fiind lui Dzeu din pîntecele maicii tale
	S la Litie, g4: Strălucit-au faptele tale cele bune
	S la Laude, g8: Mulțimile călugărilor

	25, Sf. Grigorie Teologul
	S la Ds, g8: Limba ta cea deșteptată spre învățătură
	S la Litie, g4: Cu dumnezeieștile fapte
	S la Laude, g1: Alăutei Duhului, biruitorului eresurilor

	27, Sf. Ioan Gură de aur
	S la Ds, g4: Nu se cuvenea ție părinte Hrisostoame lăsînd Constantinopolul
	S la Laude, g4: Părinte Gură de aur ca un rîu de Dzeu pornit

	30, Sf. Trei Ierarhi
	S la Litie, g6: Pe ierarhii lui Hristos
	Șa la Litie, g6: Pe ceea ce este podoaba fecioarelor
	S la Laude, g2: Astăzi sufletele pămîntenilor se înalță
	Șa la Laude, g2: Astăzi Hristos în Biserică Se aduce


	FEBRUARIE
	2, Întîmpinarea
	S Șa la Ds, g6: Să se deschidă ușa cerului astăzi că Cuvîntul Tatălui
	S la Litie, g5: Cercetați Scripturile
	Șa la Litie, g5: Cel vechi de zile Prunc făcîndu-Se
	S la Laude, g6: Cel ce bine ai voit pe mîini bătrînești în ziua de astăzi

	10, Sf. Haralambie
	S la Ds, g4: Ca un preot cu totul legiuit
	S la Litie, g5: Veniți toți iubitorii de mucenici
	S la Stihoavnă, g4: Pe diamantul răbdării cel gînditor
	S la Laude, g5: Cinstitul tău cap dumnezeiescule Haralambie

	24, Aflarea capului Sf. Ioan Botezătorul
	S la Ds, g6: Comoara dumnezeieștilor daruri
	S la Laude, g6: Preacinstit capul Botezătorului Tău, Doamne, care s-a arătat astăzi


	MARTIE
	4 (parcă scrie 1!?), Cuv. Gherasim de la Iordan
	S la Ds, g4: Cuvioase părinte preafericite Gherasime (nu este în Minei)
	S la Litie, g6 (nu este în Minei)
	S la Stihoavnă, g3 (nu este în Minei)
	S la Laude, g5: Veniți (nu este în Minei)

	9, Sf. 40 de mucenici
	S la Ds, g2: Răbdînd ceste de aicea vitejește (= Stihira 1, ca în Minei)
	S la Laude, g5: Purtătorilor de chinuri ai lui Hristos

	25, Bunavestire
	S Șa la Ds, g6: Trimis a fost din cer Gavriil arhanghelul să binevestească Fecioarei
	S Șa la Litie, g2: Binevestește Gavriil (la Suceveanu, aceasta este Șa la Litie, iar Slava e alta)
	S Șa la Laude, g2: Taina cea din veac se descoperă astăzi


	APRILIE
	23, Sf. Gheorghe
	S la Ds, g6: După vrednicia numelui ai viețuit ostașule Gheorghe
	S la Litie, g2: Să clipească drept genele oamenilor
	S la Laude, g5: Răsărit-a primăvara veniți să ne desfătăm

	25, Sf. apostol Marcu
	S la Ds, g6: Vărsatu-s-a har în buzele tale


	MAI
	2, Aducerea moaștelor Sf. Atanasie cel mare
	S la Ds, g3: Pe lauda cea mare a arhiereilor (în Minei este S la Stihoavna Utreniei)

	21, Sfinții Împărați Constantin și Elena
	S la Ds, g2: Darurile cele bogate și mai bune primind de la Dzeu
	S la Litie, g5: Biserica astăzi împodobindu-se
	S la Laude, g8: Împăratul împăraților și Dzeu Cel ce cu bogate daruri


	IUNIE
	24, Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
	S la Ds, g6: Astăzi sfeșnicul luminii cale face înaintea venirii Cuvîntului
	Șa la Ds, g6: Elisabeta a zămislit pe Înaintemergătorul Domnului
	S la Litie, g5: Hotarul prorocilor și începătura apostolilor
	S la Laude, g6: Steaua stelelor Înaintemergătorul

	29, Sf. apostoli Petru și Pavel
	Stihira 1, g2: Cu ce cununi de laudă
	Stihira 2, g2: Cu ce frumseți de cîntări
	Stihira 3, g2: Cu ce cîntări duhovnicești
	S la Ds, g4: Cu întrebarea cea de 3 ori Petre Mă iubești
	...
	...

	S la Litie, g5: Înțelepciunea lui Dzeu
	S la Laude, g6: Preacinstit praznicul apostolilor

	30, Soborul Sfinților Apostoli
	S la Ds, g8: Lumea ați străbătut luminîndu-o (în Minei este S la Laude)


	IULIE
	1, Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian
	S la Ds, g6: Fără de sfîrșit este darul sfinților
	S la Litie, g6 (nu este în Minei)
	S la Laude, g4: Izvorul tămăduirilor avînd

	2, Punerea veșmîntului ND în Vlaherne
	S Șa la Ds, g2: Gîndul și mintea curățindu-ne cu îngerii și noi să prăznuim
	S Șa la Laude, g6: Maică (în Minei este altul)

	7, Sf. mță Chiriachi
	S la Ds, g2 (în Minei este alta)
	S la Litie, g4 (în Minei nu este)
	S la Laude, g5 (în Minei este alta)

	11, Sf. mță Eufimia
	S la Ds, g6: De-a dreapta Mîntuitorului
	S la Litie, g5 (în Minei nu este)
	S la Laude, g8 (în Minei nu este, iar la Stihoavna Utreniei e alta)

	20, Sf. proroc Ilie
	S la Ds, g6: Veniți împreunarea ortodocșilor
	S la Litie, g4: În căruță de foc șezînd
	S la Laude, g8: Pe cei mari între proroci

	25, Adormirea Sfintei Ana
	S la Ds, g8: Cei ce au odrăslit din coapse neroditoare
	S la Litie, g5: O fericită însoțire
	S la Laude, g2: Veniți toți iubitorii de feciorie (fără inițială)

	26, Sf. mță Paraschevi
	S la Ds, g6: Fecioară muceniță purtătoare de chinuri
	S la Laude, g2: În cetatea Dzeului nostru

	27, Sf. mc. Pantelimon
	S la Ds, g6: Strălucit-a astăzi cinstită pomenirea
	S la Litie, g5: Veniți iubitorilor de mucenici cu un cuget toți
	S la Laude, g4: Astăzi a strălucit pomenirea purtătorului de chinuri


	AUGUST (și 27 DEC)
	1, Scoaterea Sfintei Cruci și Sfinții Macabei
	S la Ds, g8: Sfinții Macabei tiranului au grăit
	Șa la Ds, g8: Pe care de demult Moise mai înainte închipuindu-o (nu are inițială)
	S la Laude, g4: Asupra războiului ce s-a adunat
	Șa la Laude, g4: Doamne cela ce ai ajutat preablîndului David

	2, Aducerea moaștelor Sf. apostol Ștefan, și 27 DEC
	la 27 DEC: S la Ds, g2: Împăratului și Stăpînului tuturor
	S la Stihoavnă, g8: Bucură-te întru Domnul 
	S la Ds, g6: Întîi între mucenici 
	S la Laude, g5: Întîiule mucenice apostole și întîiule diacone 

	6, Schimbarea la față
	S Șa la Ds, g5: Mai nainte închipuind Învierea Ta Hristoase Dzeule (în Minei este g6)
	S la Litie, g5: Veniți să ne suim în muntele Domnului
	Șa la Litie, g5: Făcătorul și plinitorul Legii și prorocilor
	S Șa la Laude, g8: Suit-a Hristos pe Petru

	15, Adormirea MD
	Stihira 1, g1: O preaslăvită minune, izvorul vieții
	Stihira 2: g1: Minunate sînt tainele tale
	Stihira 3, g1: A ta Adormire slăvesc
	S Șa la Ds, pe 8 glasuri: Cu voia cea dumnezeiască
	1, g1: Cu voia cea dumnezeiască
	2, g5:Ajungînd la preacuratul
	3, g2: Iar puterile cerești
	4, g6: De Dzeu primitorul
	5, g3: Ridicați porțile
	?6, g7 (fără inițială): Că printr-însa
	7, g4: Că slava
	8, g8: Pentru aceasta
	9, g1: Și în veci

	S la Litie, g5: Veniți adunarea iubitorilor de praznic
	Șa la Litie, g5: Cîntați noroade Maicii Dzeului nostru
	S Șa la Laude, g6: La Adormirea ta cea fără de moarte

	29, Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul
	S la Ds, g6: Săvîrșindu-se ziua nașterii lui Irod
	S la Litie, g5: Vrînd Irod să scape de defăimările
	S la Laude, g6: Iarăși turbează Irodiada

	31, Punerea brîului Preasfintei ND
	S Șa la Ds, g2: Ca și cu o coroană prealuminoasă



	2 și jumătate FOI GOALE
	DOXASTAR - TRIOD
	Duminica Vameșului și fariseului 
	Slavă la Ds, g8: Atotțiitorule Doamne
	Slavă la Laude, g8: Pe fariseul ce se îndrepta

	Duminica fiului risipitor
	Slavă la Ds, g2: O, de cît bine m-am lipsit
	Slavă la Laude, g6: Bunule Părinte

	Duminica Înfricoșătoarei Judecăți
	Slavă la Ds, g8: Cînd se vor așeza tronurile
	Slavă la Laude, g1: Să ne curățim mai nainte fraților

	Duminica Izgonirii lui Adam din rai, a lăsatului de brînză
	Slavă la Ds, g6: Șezut-a Adam în preajma raiului
	Slavă la Laude, g6: Sosit-a vremea, începutul luptelor

	Duminica 1
	Slavă la Ds, g2: Strălucit-a darul adevărului
	Slavă la Laude, g6: Moise în vremea postului a luat Legea

	Duminica 2
	Slavă la Ds, g6: Cuvioase de trei ori fericite ... păstorule cel bun
	Slavă la Laude, g6: Celor ce umblă întru întunericul păcatelor

	Duminica 3
	S la Ds, g3: Hristoase, Dzeul nostru, Cel ce ai primit răstignire 
	Slavă la Laude, g8: Domnul tuturor ne-a învățat cu pildă ca să ne ferim

	Duminica 4
	Slavă la Laude, g1: Veniți să lucrăm în via cea de taină

	Săptămîna 5
	Denia Canonului celui mare
	 Idiomela la Stihoavnă, g8: Căzînd în căile cele tîlhărești

	Denia Acatistului
	Sîmbătă dimineața, S Șa la Laude, g4: Auzit-a Născătoarea de Dzeu limba care nu o știa


	Duminica 5
	Slavă la Ds, g4: Puterea crucii Tale Hristoase a făcut minune
	Slavă la Laude, g1: Nu este împărăția lui Dzeu mîncarea și băutura

	Sîmbăta lui Lazăr
	Slavă la Laude, g2: Minune mare și preaslăvită s-a săvîrșit astăzi

	Duminica 7 Florii
	Slavă la Ds, g6: Astăzi darul Sfîntului Duh pe noi ne-a adunat
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	Lunea Rusaliilor
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	21 IAN, Sf. mare mc. Neofit
	S la Ds, g6: Veniți (în Minei nu este)
	S la Litie, g5: Veniți (în Minei nu este)
	S la Stihoavnă, g8 (în Minei nu este)
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	DENIE Miercurea cea Mare
	S Șa la Stihoavnă, g8: Doamne femeia ceea ce căzuse în păcate multe, Petre Efesiu după Daniil Protopsaltul

	MORȚI (τεθνεωτας), Stihira glasului 8: θρηνω και οδυρομαι = Plîng și mă tînguiesc, Manuil Hrisaf
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	NĂSCĂTOARE DE DZEU Fecioară bucură-te, g2, Iacov Protopsaltul
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