
Cuviosul Teofan Mărturisitorul, 12  martie

Stihiri la Doamne strigat-am, glas 8 TbB SoHrCPodobie: O preaslăvită minune...                               

0w z#a!11100!2'!!!!11abBP ă      rin    te   de Dum   ne    zeu     cu     ge    tă   to     o ru le Te   o      fan

0q!O'!!q!!s00011'!!00'!!fi    ind  nu mit cu nu mi   i   i   rea   dum   ne      ze     ieş   tii  A   ră  tări  a lui

! !A mM41q! O'! ! !A 00\0! 101'!Hris tos      ai    ur    ma  at   ur me lor Lui pur    tă        toa   re  de     vi       a     a 

!AcC0e z!! 11q!_! 10P'! ! ! 1ţă         şi     ce    le ve   se       li     toa  a  a  re    a    le      vi         e    ţii le-ai pă  ră

1avV 1100! 2' ! ! O'!_q @10sit          pri  vind  spre   fru  mu  se    ţea do   ri    tă ă  de    ti    ne   prea    a

1'!!AcC00! +1o12'!0! !AbB010le    su le       şi     prin dum ne      e       ze     ieş   ti   le  pri viri     că     tre     Do

`00\!!!!! ! !AmM30111'!!!AogbBom nul   prea     bi ne şi de să vîr şit      în    dum    ne      ze      i     in du te    e

0w z#a!11100!2'!!!!11abBP ă      rin    te   de Dum   ne    zeu     cu     ge    tă   to     o ru le Te   o      fan

12'!00!!q!!s0avV!s11O'! ! 1'!a      flîn  du  te       în   slă bi ciu   u  u   ne        ai    su     fe      rit   cu răb da   re

! 1" ! ! \! ! !A mM 41q! `X q !_avV !X 11iz    go   niri a    ma  a  re         ne    cru    ţîn du u-ţi tru  u u pul      pen tru   cins

10!!q z! ! 101'!!AcC 01~1q !q zti       te    le  i  coa  ne prea lă       u      da    a  te       şi       de       mî    ni     a   le

!!!01@1avV !s1os! ! !! +1acC001i  lor iz   go    nin   du      te         ca   u      un  bat jo co ri  tor          ai      ne     bu

1o1"!1"!!    !A  bB \01110\! ! ! 0ni        i       it    cu    a    de vărat         sfa     tu      ri       le      şi     gî  în du  ride 

0'!\! ! !AmM0t! 12'!!1"!!!AogbBle    de   şa  ar te        şi    min tea cum  plit   în şe   lă   toa a re    e
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bB
0!1110!!!`p@110abB0       C u     a    de     vă     rat      a    dă ru i  it    ţi     e      din    des    tul        răs

1O'!0!11'!!0'!!AvV 011'! ! !\!plă      ti    ri    le    os   te      ne    li lor  ta     a  le       Dă      tă      to   rul ce lor bu

!!AmM4q_101'!!AcCe    ! 11a00!u ne       de  tre  ei ori     fe      ri      ci      i  te    dîn du-ţi pu     te      re       a   iz

!! `0@1avV00!! 11a1'!!AcC00! +go ni  i    dia    vo    lii           şi       a     tă mă du      i       bo    li  le         şi    te-ai în

111o1"!01'!!!w!!s0abB00qvred    ni      ci       i        it    bu  cu     ri     i   ei ne spu  u  u    se         vă    zînd   fa

!0!11OS@1a00\!!! ! ! ! !A mM y!ţa   A    tot   ţi       i       to     ru    lui     un      de     pu u ru readăn ţu iesc      ce   te

!O'!!!AogbBle   în    ge ri lo   or
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12 mart, Troparul Sf. Grigorie Dialogul glas 4
Rt

T s
Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce

0M311'!!        !             !A          1O'!!w!0am<?          33C el    ce    de     su   us de la Dum ne   zeu   ai lu   at   în dar       dum  ne

11'!!!!A1O'!!w!0am<?@01w!3ze     ie   es cu ul har Pă    rin  te Gri go   ri   e           şi     în     tă      rin  du te

0!1'!!0os!1am<?                 0110!11'!cu   pu  te  rea A   ce      e    lu   ia           ai    ur    mat    de   bu  nă     vo    o

!!A            @11a010@1am<?    3110!     1o ie   E    van   ghe     li      ei     lui  Hris  tos         de     la   Ca     re    răs plă

1'!!!A    @11a010@1am<?@010ti     i   i rea os   te    ne      li     lor    ai    lu     at         pe     A      ce     la

!11'!_1os0am<?    1'!                    !121'!!A             1în  tru    tot   fe     ri    ci       i     te          roa gă-L să mân  tu     ia   as că   su

0!!      !os@kb<?fle    te le noa as   tre

Condacul Sf. Grigorie Dialogul glas 3
eN               

T sFecioara astăzi

0dN03O@111'!!!AnC03 M00T e-ai    a      ră    tat    în    ce     pă      tu    u  u  ră       a      se    me    nea

p!SPS\0!S0a   mV      ! n00O@111'!!Do  o om  nu          u     u   lui        În  ce     pă      to    ru    lui    păs     to    o ri

!AnC     3 M0q!p!SPS\0!S0a   mV      000ezlor       şi     păr   taş mo na   a   a    hi           i      i   lor         po     vă     ţu      i

! +1a        !00!o1'_0\!O          ]@a     mV            0ez!in du-i că  tre     ce   ta    a      a        tea    ce     rea a   as    că          de      u  un

1a             p !00q!00!o1'_0q!0de     tur ma lui   Hris   tos  în  tru    po   ru   u     un       ci     le    Lui  ai  în

0\!O          ]@a     mV            001 N11'!!10`0ac<C/vă      ţa a   a     t-o          şi      a     cum    te     bu curi cu  a      ce   eş tia

$00e!11'!!10`0ac<C/00'!!!şi  dăn     ţu   ieşti în  ce      re   eş ti   le     co   or turi          Pă      ri in te Gri

2'!!                             };!S0knCgo   o  ri   i    e
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