
20 nov. Sf. Grigorie Decapolitul și Înainteprăznuire

Troparul Sf. Grigorie, glas 3
eN

T S carte Bistrița, p.35

wz!1}\!!!1O0a,<V0p!111'!C hip te-ai fă       cu ut în  frî      nă    rii          și   prin dum ne     ze     ies  cul

!!1'!!!!AvV005'!wz!!\!!11@Duh pe toți  ai lu mi nat        a     ler     ga  rea drep tei cre din țe    o      ai     să

11a,<V0p!11O'!!!A@`X1}!0\!!vîr    șit            și      cu   în   vă      ță     tu    ri   i  le   a    ai   lu    mi  nat      lu u

!AvV1~111'!1' 0!!!!1O'@11a,<V!XJmea       și        ai   mus    tra  at   cu   ge te le ce  lor    rău  cre   din   cioși       pă

2' 0!!!\1!_`X1\0!:S!A\0!:cN uz!!prin  te cu vi      oa    a  a  se    e   Gri        go    o  ri        e     e      roa  gă te lui

!1o's!_1a,<V!0111'!\!_10Hris to      os Du um ne zeu       să   ne     dă     ru     ias   că   no o  uă    ma    re    

\1!S1]@anNmi     i     i      lă

Troparul Înainteprăznuirii, glas 4
Rt

T S carte Bistrița, p.36

@110!1q!000!w!\0!QB u     cu      ri       e   mai na     in  te  ne     în     cre  din țea  ză    no   uă  A

!1os0am<?1~01'!0!1'!!11a.<?/@na + a       as    tăzi         rod      po    triv  nic  în   tris tă   rii  o drăs   lind         pe

q!\!!3'!PS!_q!Ab<?!1os0!w_u    u     na a   pu   ru   rea     a  a  Fe  cioa ra     pe   ca      a       re    o    și    i   a

P0am<?w!2'!!!O'@a10p!2'!!Am<?du        ce            ru   gă  ciu   ni le pli nin du-și   as    tăzi    bu  cu  rîn   du se

00\0!S1]01}\! !!Ab<?0110!wîn      Bi         se     e     e       ri      ca   Dom nu lui       ca     pe      ce      ea   ce + es

!A!S2'!011'!\!_1~12')D +1a.<?@qte Bi   se    ri    ca    Cu     vîn  tu    lu ui lui  Dum     ne      ze  e   eu           și   Mai

!A1\1!S1]Ja\!)`1g{!Am<?că  cu         ra    a     a       tă ă  ă     ă     ă

1

www.stavropoleos.ro                                                                                                 



Luminînda Sf. Grigorie, glas 2
Wt

T S carte Bistrița, p.46

1'! !11'!!!0os0a m<?3'US!_T ru  pul ți-ai su     pus  mi in ții   ta       a       le              și       l-a   a ai chi 

0os!!A@111'!!!0os0a m<?01'!ve      er    ni sit de  Dum   ne    zeu  în țe lep   ți      i        te              cu    ma  re 

1p!! !os@a b<? 1~0os0a10p!!în      țe    e  lep ciu   u    ne              de        u      un   de      și        î      na  alt fă

!o's!!Am<?!11'!0!1a!2'US!_0o'scî    în   du te     răs plă      ti   re   ai    lu  at   în   ce      ru    u uri cu     î       în

!!Ab<?0s1~11a@0p!1a1p!!1am<?ge rii         a        lă        u      da    pe   Mîn    tu  i    to     rul     tu    u tu ror

Luminînda Înainteprăznuirii, glas 2
Wt

T Scarte Bistrița, p.46

01'!!wUS!_0os!1am<?@111P e      ce  ea ce + es      te    e  e  Bi     se       e    ri   că         În     țe     lep   ciu

p!!!os!!Ab<?41'!0!1a01p!!!osni   ii lui Du um ne zeu      și    sca un mai   î   nalt    de    cît      he  e  ru vi    i

@am<?!11'!0!11'!!!0os@ab<?q!pmii     Prea cu    ra    ta   de Dum ne  zeu  Nă ăs că toa a    rea         bi  ne   o

!112'!0'!!0os0am<?Q!111'!!îm po      do     beș  te   Za    a ha   ri       i        a           ca   să   o      pri  meas că pe

1a10'!11}\!!0a1p!!!os!!Ab<?4ea      in     tră   ri    le     Bi       se ri   cii      în     Sfî  în ta Sfi  in   te lor       cu

01p!!!os@a00!1q!! !0os!noi    cîn     tă    ă Fe cioa a     rei     ce      le    di   na    in tea prăz nu   i        i     i 

1am<? !2'!\! !0o's0a!11'_!Ab<?3'!rii          din  ca   re  Hris tos Do    om    nul  în  tru     pî   în du Se          lu  mea

0a11aUS\!!:m<?mîn     tu      ie       eș       te e

2

www.stavropoleos.ro                                                                                                 



Stihiri Înainteprăznuire la Stihoavnă, g1
QV

T Scarte Bistrița p.47

0\O~00\!!!!t@1am<C001osV e         niți     cre    din     cio șii a du nîn  du    ne          cu     cîn     tă     ări

!! !A11'!!0!2'!0!OS!\!_11să cins tim pe      ce   ea ce  s-a  năs cut   cu stră  lu   ci     i     re e din  mai    că  

P0am<C#01'!\!_111aw!11}stear    pă          pe     Mi   rea    a     sa a lui  Dum   ne     zeu   Mai ca  Fă     că 

\!!!AvV301p!1`X1'!!!Am<C0s!!11to rului      și      cu      fe    cioa  a    re    e     și    cu fă clii     să     o  în tîm     pi

q@1a!S1'!!`Xqz!!US@112'!A!:}!S0avVnăm  pe    ea   in trînd în Bi i    se   ri  i    că     în     ce      le     Sfi    i   i   in   te

0111'!2'!0'!!11am<C100'!C a      niș     te    flori  de mul  te   fe   luri a  du    nînd       din    gră     di  ni

!w!0!0!1`0am<C $X11q!!APS!le   ce  le   în    țe   le    gă  toa   a    re              a     le      cu    vin te lor   ce      e

\!_111avV 310q!!01`1`lo or du   hov    ni   cești          cu    nuni  de      la   u de  cu     bu    u  cu   u 

p!! )!\0!Am<CUS!!OS\!_O'@avV03!ri     i   i   i         e     e          să     ă îm ple       ti im Fe   cioa rei           și      da  ar

111'!\!_e@1am<C0000\!!USî       na      in   tea pră ăz nu    i    rii     ei         du     pă    vred   ni       ci  i     e 

@112'!A!:}!S0avVsă      le       a     du    u  u   u cem

0000\3`0`1'!!00!1`1S ă    se-m   po     do       bea  as   că   ă     u    și le   Bi      se    e    ri     i    ci 

`p!!!0\!!S1am<CUS!0_O'@avV00ii   Do om nu u   lu        u  u   ui             și    să  se    e des   chi    dă          și      pe

3'!110[!!!1P0am<C11'!00pce   ea  ce  +  es      te   ca a să    a       sla     vei          și       u   na mai     î      nal

!103'!!!A002'!U@am<C000\!tă  de      cît     ce   ru ri le  mai  pre    sus  de min   te          să      o     pri meas 

!11q@1am<C0!11'!00!A\!)D11că  bu     cu    rîn  du     se           și   pe Hris  tos Mîn tu       i    to    o o  rul  să-L

2'!A!:}!S0avVla    a  u   u   de

3

www.stavropoleos.ro                                                                                                 




	www.stavropoleos.ro
	20 noiembrie, Înainteprăznuirea Intrării Maicii Domnului în Biserică și Sfîntul Grigorie Decapolitul
	din Slujba Sfîntului Grigorie, de episcop Gherontie Nicolau. Mănăstirea Bistrița, Vîlcea
	Tropar Sf. Grigorie
	Tropar Înainteprăznuire
	Luminînda Sf. Grigorie
	Luminînda Înainteprăznuirii
	Stihiri la Stihoavnă, ale Înainteprăznuirii




