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Rt

T s
@M230!110!!q!20!!!osC a     cel  ce   eşti  îm pre     u     nă  vor bi tor cu  cei     fă   ră de tru   u

@ab<?001100!1q!0!200puri        şi    îm    pre     u      nă     pe   tre  că    tor cu pur   tă   to     rii     de

!!!os@ab<?00100!10`0am<?!1ne vo i    in  ţă          a     du    nân    du     ne   cu cre     di    in  ţă         te lă

12'!  ! !OS!!A         m<?    !0110`0k   .<?/         @2'u     dăm pe  ti ne Mi    i  na      ce rând   lu    mii    pa    a    ce           şi     su

!!!20!       !       !os@kb<?fle te lor noas tre   ma re mi   i    lă

Condac Sf. Mina, glas 4
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T sArătatu-te-ai astăzi
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Condac Cuv. Teodor, glas 2 
Wt

T sCele de sus căutând
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Condac Cuv. Teodor, glas 8
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T sApărătoare Doamnă
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Exapostilaria Sf. Mina, glas 3
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T sCel ce ai împodobit
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