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	Sf. proroc Naum
	Sf. și dreptul Filaret cel milostiv
	Sf. mc. Anania Persul
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	Sf. proroc Avacum
	Sf. mță. Miropia
	Cuv. sihaștri Ioan, Iraclemon, Andrei și Teofil
	Cuv. Atanasie închisul din Pecersca

	3
	Sf. proroc Sofonie
	Cuv. Ioan tăcutul
	Cuv. Sava
	Cuv. Teodul

	4
	Sf. mță. Varvara
	Sf. Ioan Damaschin
	Cuv. Ioan episcopul făcătorul de minuni

	5
	Cuv. Sava cel sfințit
	Cuv. Carion monahul și fiul său Zaharia
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	Sf. ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei făcătorul de minuni
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	Cuv. Nil făcătorul de minuni
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	9
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	Sf. mc. Mina, Ermoghen și Evgraf

	11
	Cuv. Daniil stîlpnicul
	Cuv. Nicon din Pecersca

	12
	Sf. ierarh Spiridon al Trimitundei făcătorul de minuni

	13
	Sf. mc. Evstratie, Avxentie, Evghenie, Mardarie și Orest
	Minunea celor 5 mc.

	Sf. mță. Lucia fecioara

	14
	Sf. mc. Tirs, Levchie și Calinic
	Sf. mc.Filimon, Apolonie

	15
	Sf. mc. Elefterie al Iliricului și maica lui, Antia
	Sf. Ștefan mărturisitorul, al Surojiei
	Cuv. Pavel cel nou din Muntele Latru
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	Sf. proroc Agheu
	Fericita împărăteasa Teofana, soția împăratului Leon

	17
	Sf. proroci Daniil, Anania, Azaria și Misail

	18
	Sf. mc. Sebastian
	Sf. ierarh Modest al Ierusalimului
	Preacuv. Daniil sihastrul de la Voroneț
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	Sf. mc. Bonifatie
	Sf. ierarh Bonifatie milostivul, al Ferentiei
	Sf. ierarh Grigorie (Grichentie) al omiriților

	20
	Sf. sfințit mc. Ignatie purtătorul de Dumnezeu
	Sf. sfințit mc. Filogonie al Antiohiei

	21
	Sf. mță. Iuliana fecioara
	Sf. ierarh Petru al Kievului și a toată Rusia
	Sf. mc. Temistocle

	22
	Sf. mță. Anastasia

	23
	Sf. 10 mc. din Creta
	Sf. ierarh Nifon al Constanțianei din Egipt

	24
	Sf. mță. Evghenia fecioara
	Cuv. Nicolae monahul

	25
	Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos
	Cuvînt al Sf. Ioan Damaschin


	26
	Sfîntul și dreptul Iosif logodnicul
	Sf. sfințit mc. Eftimie mărturisitorul
	Cuv. Nicodim cel sfințit de la Tismana

	27
	Sf. întîiul mc. și arhidiacon Ștefan
	Sf. mc. Teodor mărturisitorul și fratele său, cuv. Teofan

	28
	Sf. 20.000 mc. arși în biserica din Nicomidia

	29
	Cei 14.000 prunci uciși de Irod în Betleem
	Cuv. Marcel egumenul mănăstirii neadormiților
	Cuv. Marcu de la peșteră și Teofil plîngătorul

	30
	Sf. mță. Anisia fecioara

	31
	Cuv. Melania romana
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