











































































































































































































































































































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	Viețile sfinților pe luna iulie, retipărite și adăugite cu aprobarea Sfîntului Sinod al BOR după ediția din 1901-1911. Ediția a II-a, Editura Episcopiei Romanului, 1997.
	Introducere, de arhim. Ioanichie Bălan, Sfînta Mănăstire Sihăstria 
	1
	Sf. mc. Cosma și Damian, doctorii fără de arginți
	Cuv. Petru care a fost patriciu
	Sf. mc. Potit pruncul
	Sf. ierarh Leontie al Rădăuților

	2
	Punerea veșmîntului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne
	Sf. ierarh Iuvenalie al Ierusalimului
	Binecredinciosul voievod Ștefan cel mare și sfînt

	3
	Sf. mc. Iachint
	Sf. sfințit Anatolie al Constantinopolului
	Cuv. Alexandru întîiul începător al mănăstirii neadormiților

	4
	Sf. Andrei din Ierusalim, episcop în Creta
	Sf. și dreapta Marta, maica Sf. Simeon din Muntele minunat

	5
	Cuv. Atanasie athonitul
	Cuv. Lampadie
	Aflarea moaștelor Sf. fecioare Iuliana din Pecersca

	6
	Cuv. Sisoe cel mare
	Sf. mc. Marin, Marta, Avdifax și Avacum

	7
	Cuv. Toma Maleon
	Sf. mță. Chiriachi
	Sf. mc. Peregrin

	8
	Sf, mare mc. Procopie
	Sf. mc. Epictet preotul și Astion monahul
	Sf. și dreptul Procopie, făcătorul de minuni din Ustiog

	9
	Sf. sfințitul mc. Pangratie al Tavromeniei
	Sf. mc. Chiril al Gortinei
	Cuv. Patermutie, Coprie
	Cuv. Patermutie
	Cuv. Coprie
	Sf. sfințit Teodor al Edesei

	10
	Sf. 40 mucenici din Nicopoli din Armenia
	Cuv. Antonie al Pecerscăi, întîiul începător al monahilor din Rusia
	Aducerea veșmîntului Domnului din Persia în Rusia

	11
	Minunea Sf. mțe. Eufimia prin care s-a îndreptat dreapta credință
	Sf. și dreapta Olga, doamna Rusiei

	12
	Sf. mc. Proclu și Ilarie
	Cuv. Mihail Malein
	Sf. mc. Teodor neamțul și Ioan, fiul său, care au fost uciși în Kiev
	Sf. mc. Serapion

	13
	Soborul Sf. arhanghel Gavriil
	Sf. Iulian al Chenomaniei din Galia
	Sf. mță. Golinduhia
	Sf. Ștefan Savaitul

	14
	Sf. apostol Acvila, unul din cei 70
	Cuv. Elie monahul
	Sf. Nicodim Aghioritul, purtătorul de Dumnezeu

	15
	Sf. mc. Chiric și Iulita
	Sf. și întocmai cu apostolii Vladimir, marele domn al Kievului

	16
	Sf. sfințit mc. Atinoghen și cei 10 ucenici
	Sf. mță. Iulia fecioara

	17
	Sf. mare mță Marina

	18
	Sf. mc. Emilian
	Cuv. Pamvo
	Cuv. Ioan mult pătimitorul

	19
	Cuv. Macrina, sora Sf, Vasile cel mare
	Cuv. Dia

	20
	Sf. proroc Ilie Tesviteanul

	21
	Sf. proroc Iezechiel
	Cuv. simeon cel nebun pentru Hristos și Sf. Ioan pustnicul

	22
	Sf, mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena

	23
	Sf. mc. Foca
	Sf. sfințit mc. Apolinarie al Ravenei
	Sf. mc. Trofim și Teofil

	24
	Sf. mță. Hristina
	Cuv. Policarp, arhimandritul Pecerscăi

	25
	Sf. și dreapta Ana, maica Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu
	Sf. diaconiță Olimpiada
	Cuv. fecioară Eupraxia
	Cuv. Macarie, egumenul Mănăstirii de la apele galbene

	26
	Sf. sfințit mc. Ermolae, preotul Nicomidiei
	Sf. mță. Parascheva
	Cuv. Moise ungurul

	27
	Sf. mare mc. Pantelimon, doctorul fără de plată

	28
	Sf. apostoli și diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena din cei 70
	Sf. mc. Iulian
	Cuv. și purtătorul de Dumnezeu Pavel Xeropotamianul

	29
	Sf. mc. Calinic
	Sf. mță. Serafima fecioara

	30
	Sf. apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic din cei 70
	Sf. sfințit mc. Valentin
	Sf. Polihronie al Babilonului

	31
	Sf. și dreptul Evdochim

	CUPRINS



