
Catavasii la Înălțare și Rusalii, Glas 4
RBdupă Pasărea, după Anton Pann
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000os0!111'!!0O@am<C1xC u      ră      ți        i       re   dez  le      gă    toa   re de gre     șa     le          lu

O'! ! `X1'!_am<C!12'!!_O@abB 0x2'ați   roa da a   Du  hu u lui       cea cu      fo   oc î  în su     fla   tă          o fii 

! !00'! !1OS@1abB01O' ! !1'_prea lu mi     na   ați ai   Bi      se     ri     cii          că       a    cum din Si   o    on a 

11O@am<C01O'!!!A !12'-! ! !\0!AbBie      șit     Le  gea       da    rul    Du  hu u lui cel  în    chip de limbi de    fo   oc

010`0!111'!!1O'!_OC u      ră      ți      i    re    și  mîn     tu       i     i  re  Stă     pî   ne e Hris toa

@am<C00!11'! ! ! OS!!AbB0110qse         ai    stră  lu  cit      no  uă dinFe cioa   a ră       ca     pre   cum   din   pîn 
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m<C!1qz!_O@abBcel  că     zut cu u tot   nea  mul

0011qz!!!11ap!!S111@C u       o       în     toc    mi  re  a ră   su    nat    vie   e  er  sul      or     ga    ne
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bBO'!!1'! !AvV6@O'!! !Am<C!1q !qz! ! !Ași    se în   tu   ne că      toa    tă     mi    i  in tea     a   cu   noaș te naș te rea ta
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3

www.stavropoleos.ro                                                                                                 

8.

9.



Catavasii Rusalii, primul rînd, Glas 7
EN

T SAnton Pann

0 0e) ! OS!! @a!! @111am<C 1' ! !Î n      no     ia  nul  mă    ă  ă   rii   a a + a      co     pe     rit            pe    fa ra
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p@111'! ! 1O!Am<C110!! 1Z  i   s-ai     u      ce      ni    ci lor Hris   toa  se        şe     deţi    în     I   e   ru         
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1' ! ! 111'!!A m<C 0010!! 11' !Du  hul Meu   şi       al     Ta   tă lui          în     tru    Ca     re    le vă  veţi      î     în

\!!1k n>tă  ă    ri   

00!1'    ! !1os0am<C011' !! 1'!!Î n       ţe   le  gînd pro o   ro      o      cul          de     ve      ni   rea Ta  cea  de  a       
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000'! !1os0a!11[10 ! !1a!AP en     tru    fri    ca Ta Doa   am    ne   ză  mis   lind    du     hul mîn tu    i    rii

m<C01'! !1a !11'! !An>1' !\!!111am<Cîn       i    ni mi   le   pro   o      ro    ci lor         şi   năs   cî înd pe     pă   mînt      

1'!!11O'!! !11'!!1a{!Am<C 1'! !!@i     ni mi   le       A     pos  to  li lor   le      fa    ce cu  ra   te          şi    în tru u  cei     

11\10[ !11'! !A n>003'!!!!!AvVcre   din        cio    oşi  se-n no     ieş   te drept         că     lu     mi   nă  şi pa a ce

31qz!!1'!!!+1kn>sînt    po   run  ci le   Ta     a  a  a   le

00p!0os0p!111' ! ! ! 1am<CA me    ţit   fi     i      ind    de     va   lu   ri       le     gri     ji lor lu meşti       

!11[10!0 !\10[!A001'!!!!1şi   cu    fun   dîn    du  mă dim pre      u       u   nă   cu     pă    ca    te le ca re  plu      

p!@1os0an>0'! !111a0q!1' !te  esc cu     mi      i       ne             şi    a run cat      fi     ind     în    fia  ra  cea pier      

!1010'! !A n>100 OS! !0! )s1ză  toa     re     de     su     u flet           ca      I        o       na  strig că  tre   Ti  i    ne

1O!Am<C ez!! !A01I' ! ! ! 1111'!Hris   toa  se      scoa te  e mă  din     a      dîn  cul cel pur    tă     tor     de   moa   a
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00p!!S111aq!1[1'! ! 1'! !C u       vi      o     o  o    şii     co    coni   ca  re     e     rau   a run  caţi  în cup       

qz! !1a n>! 111'!!0'! !AvV 03'! !1to  rul cu  foc         au schim  bat    fo   cul în   ro     o uă      prin    la      u dă  slă      

\10[!11'! !A n>3! ! ! !1 O !A00vi       i    tă     a      şa  cîn tînd         Bi   ne eşti cu vîn  tat  Doam ne Dum  ne      

\10[!1I'!!!4'!! !1k n>ze       e    ul   pă      ri    in ţi lor  no     o  o  oş   tri
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p!@111a!1110! !10! !R u    u  gul    cel     ne    ars    a  mes     te     cat      fi  ind cu  foc      în mun te       

!1O!Am<C 1'! !1 `X 1' ! ! !An>1001le    Si     na   ai         a  +  a   ră   ta    at   pe   Dum ne zeu        lui    Mo      i       si      

1'!!1'! ! !q!0!@1os1x!An>0!1ce   lui ză  ba   av nic cu lim ba   şi      i  gîn    ga       a       a  vul          şi    pe  cei      

e!1qz! ! ! !111@q!010'! !Atrei co  coni  rîv na lui Dum ne zeu    ne    arşi   de   foc i-a    a     ră     tat cîn tînd

n>e! 1'!!1O'!!!A!!@11O !A10Toa  te    lu  cru ri    le   Dom nu u lui lă  ă   u    daţi    pe   Dom nul şi-L   prea

!1I' !! ! 1 ` O@k n>î    năl    ţa    aţi în tru   to    oţi   ve    cii      

!os0aq!0!!@111a011@M a    ai     că    ne   is    pi    ti   i   tă     de     băr   bat    ne     pur  tînd    în       

1@1a00p!110'! !An>0011pîn    te     ce     din     is      pi   ta  stri    că     ciu    u  nii        şi      îm    pru    mu      

q!1'! !\10[!A00001'!!0'! !AvVtînd cu trup  pe Cu      vî      în   tul  cel     cu     mă     ies    tri     e  la   toa   a  te      

01os0a0!\10[!1' ! ! 1an>p!qz!Fe   cioa     a      ră    Năs  că      toa     a    re   de  Dum ne  zeu          va sul Ce lui

!111a011' ! !1O! ! ! ` 1'! ! ! !ne   su      fe     rit      în     că     pe   rea Zi   di      to  ru lui tă ău   ce    e lui ne măr      

11'!!! 4'!\!!1k n>gi      nit,  pe ti ne    te    e    mă  ă  rim 
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La masă, la Înălțare și la Rusalii, în loc de Cuvine-se cu adevărat...

Catavasia 9, Glas 4
RB

după Pasărea, după Anton Pann

0os00! !11OS!!Am<C2 -'!! !w! !B u       u      cu      ră   te Îm pă     ră     tea   a să       Ma  ai că mă  ri  rea fe 

!O@abB0xt@O'!_1@1am<C1'! !!OScio   ri     ei          că    toa   tă     gu   ra a cea   lim  pe     de          bi   ne gră i  toa 

!!AbB !S1osq!qz!!1'!!S11p_O@aa re     vor bi     ind    nu  te  poa te cîn  ta   a a   du     pă    vre ed ni     ci     e

bBO'!!1'! !AvV6@O'!! !Am<C!1q !qz! ! !Ași    se în   tu   ne că      toa    tă     mi    i  in tea     a   cu   noaș te naș te rea ta

bB!X110`0a111#2'-!!!1a)!oa{!AbBpen tru     a     cea   as   ta      cu    un    glas   pe     ti   ne te mă ri   i   i      i    im

SAU: Catavasia 9, Glas 7
EN

T S Anton Pann

!os0aq!0!!@111a011@M a    ai     că    ne   is    pi    ti   i   tă     de     băr   bat    ne     pur  tînd    în       

1@1a00p!110'! !An>0011pîn    te     ce     din     is      pi   ta  stri    că     ciu    u  nii        şi      îm    pru    mu      

q!1'! !\10[!A00001'!!0'! !AvVtînd cu trup  pe Cu      vî      în   tul  cel     cu     mă     ies    tri     e  la   toa   a  te      

01os0a0!\10[!1' ! ! 1an>p!qz!Fe   cioa     a      ră    Năs  că      toa     a    re   de  Dum ne  zeu          va sul Ce lui

!111a011' ! !1O! ! ! ` 1'! ! ! !ne   su      fe     rit      în     că     pe   rea Zi   di      to  ru lui tă ău   ce    e lui ne măr      

11'!!! 4'!\!!1k n>gi      nit,  pe ti ne    te    e    mă  ă  rim  
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