
La 30 Noiembrie. Exapostilaria Sfântului Apostol Andrei.
Glas 2. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε 

P e mar to ru ul Cu vâ â ân tu lui şi i co o

 no o mu Ha a a ru lui în tâi che ma tu ul de Do om nul

  şi de u un sân ge e cu Pe e tru pe-An drei slă vi i tul

   U u u ce nic cu to ţii să ă ă îl lă ă u dăm

că lu mea lu mi nâ ân du o se să vâr şeş te e pe Cru

u u ce ca Îm pă ă ra tu ul a toa a te

La 9 Οctombrie. Exapostilaria Sfântului Iacov al lui Alfeu. 
 C u nos că to o rul ta a ai ne lor dum ne

 ze e ie eşti I a a a co ve al lui Hris tos Î îm pă ra a

tul A pos to le fe e e ri ci i te su pu ne rea

 a vrăj ma a a şi lor so leş te da a ar no ro o du

  lui şi şter ge re gre şa a le lor ce lor ce fa ce em

concert Piteşti



 cu râ â âv nă Sfin te a a ta po o me ni i re
Bogorodişna. Asemenea. 

  L a Cel pe Ca a re L-a a ai năs cut Fe cioa ră

      de e e la Du u hul Sfânt ne în ce tat mi ij lo ce eş te

  pen tru ce ei ca re e îţi câ ân tă şi roa gă’L cu u A

 po o os to lii şi fă’i pă ăr ta aşi lu mi i i nii Lui

   şi vrednici cu so li i rea ta şe de rii ce le ei de-a

 drea a ap ta că toa te Mai că ă ă le ca a peţi

grupul nectarie protopsaltul
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