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Ήχος Πα

e niţi cre din cio și lorcu i ni mă cu ra tă și ve e se lă să lă

u dăm în cân tări pe Prea cu ra ta Maai că aLui Hri stos și a noas tră

o cro ti toa re și să cin stim cu la u de dum ne ze iești prea mi nu

na a tul ei chip și al iu bi tu lui său Fiu că a șa vom pri

mii dum ne ze ie eș ti le da a ruri
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prea mi nu na a a te lu cruri le ta le Prea sfântă Fe cioa ră

Mai ca LuiHri to os Dumne ze ul nos tru că ai dă ru it ro bi

lor tăi chi pul fe ţei ta le și al Fi i u lui tau cel zu gră vit în

i coa nă cu ra ze stră lu ci toa re că am a flat prin trân sul bu

nă pa a ză și bo ga tă vin de ca a re

ul ţi mi le că lu gă ri lor și ce te le or to do oc și lor ve

niţi cu dra gos te să ne în chi năm prea sfin tei și de mi nu uni fă că

toa rei+ i coa ne și cu e vla vi e să o să ru tăm că pu ru rea ne

a pă ră iz bă vindune din is pi te și pri me ej dii
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u u cu ră te îm pă ră tea sa tu tu ror de Dum ne zeu dă ru i tă

ă ă în i coa na ta că pe a ceasta chi pul tău cel zu gră vit

prin dum ne ze ias că mi nu ne l-ai dă ru i it tu turor că a ceas

ta es te grab ni că scă pa ree și iz vor de vin de ca a re pen tru cei

ce cu cre din ţă și e vla vi e se în chi i nă ă ei
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Ήχος Πα

rea cu ra ta Fe cioa a a a ră Năs că toa rea de Dum ne zeu

Ma ri i i i a a a astăzi pri vind de su u u us ne-adat no uă

spre în chi na re și i spre sfin ţi i re preacin sti i i tul și dum ne ze

ie es cul său chip cel prea stră lu u u cit că dă ru ieș te iz vo or de

mi nu u u uni vin de câând toa tă boa la ce lor ce cu cre di i in

ţă se în chi nă ă ă ei pen tru a ceasta și noi cu u mi li in ţă ă gră

ă im sfântă i coa a a nă cea în chi pul soa re e lui mân gâ

ie rea și a ju to rul no os tru iz bă veș eș tedin toa a tă ne vo

ia pe a ce ia ce ca a u u tă a ju to o ru tă ău Stă pâ

â â â nă ă ă ă.
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Ήχος Πα

coa nă prea a slă vi tă a Prea cu ra teiMa ai cii Stă pâ nu

lui mân tu ieș te din toa tă ne vo o o ia pe ceice cu cre din ţă

se în chi nă ţi i e

nă de ej deacreș ti ni lor Îm pă ră tea sa tu tu ror Prea sfân tă

ăMa ri e cu da rul prea cu ra tu lui tău chip și al prea iu bi tu

lui tău Fiu mi lu ieș te pe cei ce cu cre din ţă și cu dra gos te pe ti

ne te cin stesc
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o po rul cel bi ne cre din cio os să cin stim cu cân tă ări du pă

da a to ri e i coa na Prea cu ra tei cea prea lă u da a a tă mă

rin du o de-a pu ru rea
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SLAVA... SI ACUM...

Ήχος ∆ι

ai ca a Lui Hris to os Dum ne e ze e e eu îm pă ră tea sa

cea ma a re a tu tu ror creș ti ni i i lor mân tu ie e eș te e pe

a ce ia ca re vin cu dra agos te e e e e e cu u dra go os

te si se în chi nă prea cin sti i i tei ta le i coa a a a

ne ca re prin dum ne ze ias că mi nu u u ne a fo ost zu gră

vi i tă ă ă ă.

SLUJBA ASEZATA PE NOTATIE BIZANTINA DE CATRE PSALTUL BOGDAN MARIN

UCENIC AL PROTOPSALTULUI MIHAIL BUCA

Luna Noiembrie, Anul 2012



 



 
 



  
 
                   

  

Năs     că      toa       re       de  Dum  ne zeu pu ru rea   Fe cioa    a     ră sfin      tei şi dum  ne

ze        ie     e   ştii i  coa   nei ta a le            cu dra gos te      şi      cu cre      din      ţă     în  chi

nân    du     ne, o     să  ru    tă   ăm mul ţu mind;       căci     prin      ea      ce   lor  cre  din cioşi      dă

ru      ie       eşti cu  a   de vă   rat su fle    te       lor    şi    tru    pu  ri lor    tă       mă   du   u         i

iri.       Pen     tru       a        cea    as    ta       gră     im    că  tre  ti      i         i     ne:       sla    vă    fe    cio   ri

ei       ta      a    a     le,          sla      a  vă   mi    los    ti        vi     i   rii      ta      le,          sla      a    vă      pur

tă    rii    ta     le  e  de     gri     jă,          ce   ea  ce  eşti    u  na   bi   ne    cu    u  vân    ta      tă sau:

sla      a    a   a  vă             pur     tă     rii   ta le      de       gri    i    jă,         ce    ea  ce    eşti    u   na   bi     ne

cu    vân       ta     a      a      tă   ă    ă      ă     ă.

Troparul
Născătoarei de Dumnezeu

„Prodromiţa”

 

Alcătuit de diaconul
Cristian Alexandru, de la

biserica „Boteanu-Ienii” din
Bucureşti, 22 octombrie 2011



8


	12 iul. Slujba Icoanei Maicii Domnului Prodromița, de Bogdan Marin
	Stihiri la Ds
	1
	2,3
	4

	S Șa la Ds
	Stihiri la Stihoavnă
	1,2
	3

	S Șa la Stihoavnă
	Tropar, de diacon Cristian Alexandru


