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Condacul Sfinţilor Arhangheli  glas               T sWt
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Troparul Sfîntului Iustin  glas           T  Cel ce Te-ai înălţatsRt
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Condacul Sfîntului Iustin glas              T  Pe propovăduitoriisWt
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Troparul Sfântului Atanasie  glas          T seN
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Condacul Sfântului Atanasie  glas              T  Prin curgerilesWt
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Troparul Sfântului Haralambie glas          T sRt
@m1100!1130!   1'!       !     !A            b <?    3A a     ră   ta     tu   te-ai  în ţe    lep    te   Ha  ra  la   am bi  e     ca

1100q!100!                !    1am<?           @11qun   stâlp   ne    miş cat Bi  se   ri      cii  lui Hris tos        şi   sfeş nic    lu

!  130!     !      !A         b<?                  1~32      '!      !        !w     !A           m<?                     @3   1mii pu   ru    rea  lu mi nos    stră     lu     ci    i t-ai în lu me   prin mu   ce

1q!P@w!Am<?              2      '!      !    !w    !  00q !    q zni     ci    e    în       ţe    lep  te       şi    ai ri  si  pit   în tu     ne     ca  rea   i

! !      !A   b<?        00  1   0 w   !  000Q_11do li lor    drept  a      ce     ea     roa  gă  te     lui   Hris  tos      cu    în   drăz

0`000!   O\!\0!K                      nea   a   lă      ca     să    ne mân    tu  u      i     im

Condacul Sfântului Haralambie glas                  T sR          _BArătatu-Te-ai astăzi lumii
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Troparul Sf. Mc. Fanurie glas          T Locuitor pustiuluisQV
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Condacul Sf. Mc. Fanurie glas T Fecioara astăziSeN
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