
22 nov. Sf. apostol Filimon și Sf. muceniță Cecilia

Condacul Sfântului Apostol Filimon glas                leghetos T sR_BArătatu-Te-ai astăzi

0Bq!0a11'V!!!AvV            3 B00q!0\!A a    pos to  le   sfin   ţi      i   i  te      al     lui   Hris   tos  Fi  li   moa a

O@abB        0q!0a11'V!!!AvV            3B  3 0q    !   0a     ne         pe    cei  ce cu    cre    di     i  in ţă       să   vâr  şesc   as tăzi sfin

\!!111@1am<C        @C02'!        !      !     !A cC         231'ţi tă  po    me     ni   rea    ta          iz    bă     ve   eş te-i pe toţi    de   tot    fe

_110`0am<C              0'!!!2'!      !                           };!S0kcClul   de      is  pi     i  te            şi      i de ne ca    a   a   a  zuri
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Stihira Ap. Filimon (Laude) glas                   leghetos T sR_BCa pe un viteaz

X0B00000330000abBStih: L ă      u     da    ţi-L    în    tim    pa ne    şi      în     ho     ră   

x        010`001'!!10_O@k  bBlă      u      da    a  ţi-L    în     stru   u ne  şi      în        or    ga    ne

0Bq  !  e V!00'!   _a  vV                  01 B10!2'!P e       ti   ne Soa re  le     cel   slă    vit         I        i     sus  Dom nul no os

!AbB    1~11'!    !q!0'_110'!!A bB      03tru   te-a     tri    mis  că tre toa  te mar      gi    ni    le      lu    u mii     ca    pe

0q!e V!00'!_avV  001 Bos! ! 3 0o     ra  ză mult lu mi    noa   a    să        Fi      li   moa      a   ne A pos    to

!A      000'!!11a           00q!0!!2'!!A0le ca-n  tru    to  tul să  a    lungi  în      tu     ne   ri cul    ră u  tă     ă ţii  şi

10@1abB     q!0330!1os0a!!1să      lu     mi  nezi         i    ni mi    le    în     tu    ne ca       a     te    de ne cu

1O@a        m<C   !11w!00!!O@a       0q@noş    tin    ţă          şi de      a       pa   ti  mi   lor  stă pâ ni    re    sfin    ţi    te

111'!!0!!2'!!KbBves  ti    to   ru le prea  fe ri   ci    i  te
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Stihira Muceniţei Cecilia (Laude) glas                  leghetos T sR_BDat-ai semn

X0B00000000000Stih: L ă       u      da    ţi-L    în   chim   va     le      bi     ne      ră    su      

000abB              00000000000nă     toa   re           lă      u      da   ţi-L    în   chim  va     le     de     stri    ga

0abB   x        q!10`001'!     !    !   O@k bBre             toa tă  su    fla     a  rea    să    la     u de pe Dom nul

0Be!030'!_!1210!2'!  !AbBA a      ve rea pă   mân  tea   as   că   ai  de   făi   ma    t-o   cu  to    o tul

0@ 1\10[! +  12'!     !A      bB                3`  0!  p! 0pe    cea   ce       rea as    că do     rin   du o          şi     i   pe    lo god  ni cul

01'!     !     10@O   @a   bB                0q!1110tău    nu     u l-ai lu     at în    sea   mă         în     ce   te  le      fe    cioa   re

!A  001'!    !   1'!  !     10`0a         m<C                     #111alor nu    mă    rân  du te prea   în ţe lep    ţe    eş  te            şi   te-ai    a     dus

10!0\!110'!!A bB     33 e     !     0'!_Mi     re    lui ce     re esc prea cin   sti     i  tă      pă    ti mind prea ta    a     re

!1110!2'!!AbB                03`0!p!0a0e   şi     căl  când   băr   bă  te   eş  te     tru      fi     i    a   vrăj ma  şu  lui   po

\10[!0!!2'!!KbBdoa     a     ba pă    ti mi to    ri lor
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