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26 martie și 13 iulie, Soborul Arhanghelului Gavriil

La Doamne strigat-am, Stihirile arhanghelului, glas 1
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T SPodobie: Prealăudaților mucenici...
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Stihiri, glas 4, Podobie: Dat-ai semn...       bB
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