
Sfîntul Mare Mucenic Nichita, 15 septembrie 

Tropar, glas 1
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www.stavropoleos.ro

Troparul Sfîntului Ierarh Visarion, arhiepiscopul Larisei
prăznuit pe 15 septembrie

glas 8                            T SHrCNU
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Troparul Sfîntului Iosif cel Nou de la Partoş, episcopul Timişoarei
prăznuit pe 15 septembrie

glas 8                            T SHrCNU
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15, 16 septembrie

Sedealnă, glas 4
M

/ T S diac.Cornel Coman

din slujba Sfîntului Iosif de la Partoș

Podobie: Spăimîntatu-s-a Iosif...
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Și acum, a Crucii, glas 6
Hwg

T S diac.Cornel Coman                               

1~os0a2'!US\0yS!_os0amM!OSA as    tăzi    po    o   mu         u    ul  vi     i   i   e      e      ții       din  sî

PS@!1a'ySYS@05'!U\!A)s1s"!0av?î       nul  pă mî  în  tu         u      lui   sco      țî     î     în      duu    u     u   se

01OSU0JaO=0aUS\0_a1`qz!S\0aa       de      ve     reș     te      În     vi        e           e    e rea    lu    u    u   ui     Hri 

)s1s"!0am<C^1'!!!!Aos1PS!\!!S1PS!_i     i    is  tos         Ce   el ce a fo    o      ost       pi     i     ro o    o        ni      i  it pe

1s"!0av?4PS]\!!S+:1`2'!/YS\0!S00e     e + el            și         i          î   î    nă   ăl   ța    at     fi             i     i   ind   prin 

Og '!!!AP'!(!\0!:SOS!1a 6mM0!os0a00mîi  ni  i  le    pre    e   e        o     o     ți    i   lor       ves   te   eș       te       Î      năl 

q!!S0aU\!A)s1"s!0av?020os@a2'!U'!ța   a  a   rea      la      ce e    e     e ruri       prin    ca       a     re       fi    i    rea   o

!!A0os0av<?0f0O'!!!A1`PS\0!SPSo me nea    as      că         din    că      de    e  e rea cea   a     de           e     e     pe 

!_1"s!0acC00r!+os2 \!A_ )Ys)s`X 1amM 0e  e  pă      ă    ă mînt          î      năl     țî    î     î       în      du u u  u    se            în

w!!S0a1x0@qzU\!A)s1s"!0av?02OSce    e   e   ru       u      uri    vi      e      țu       ie e    e     eș   te          Pen    tru     a

U00002'!!!!AOS!1a,?1!!S1a1'ceas     ta      cu    mul    țu     mi    i    i   i  tă gră  ă   im         Doa  a am ne     Ce

!!0j1`1`0a' 6)s)s!S1amM !`1): H!2s\\!!S0]el ce Te-ai    î      î    nă   ăl    ța   a a  a    at         pe e  Cru u  u    u        u  u    u

1s\!!S:0av?0211os'_! !A 1`1a'):sQu         u u   ce           și      îm    pre     u        u   u  nă ne-ai î   nă   ăl    ța  at pe 

!!S3z1a1aq!!S3"A !A \! ) }s`X 1a{!A ,? !J0O0ae  e   no      o        o       o    o  o     o     o    pe e   e    no   oi       bu  cu     ri      ei 

US\0_a1o!SPS!_1s"!0a m<C 061'!Ta          a     a  le     ce        e     e      le      e ei  ce      e     e rești          pe    no    o

!!!Aos1pzU\!A)s1s"!0av?1aOS!100o oi ne   e       în    vred   ni      ce e    e    eș   te           ce      ia    a   ce      cu     iu

3D'!_!:!"S0am<C^0!10a')s!\0!S:os=0s\!A)s1s"bi     i   i   i    re          Te    lă   u      dă  ă ăm    pe    e     e        e       e       Ti i    i 

!\0!Aog!Kv?i       ne    e     e     e

1

www.stavropoleos.ro                                                                                                 

15, 16 sept.

din slujba

Sf.Iosif de 

la Partoș ]

simplificare
la Doamne



15 sept. la Fericiri, din Canonul Crucii, C1 plus, glas 8

HrC

T                                          d4000000000000F e      ri     ci ţi   ve ţi   fi    cînd    vă   vor     o      că      rî      şi     vă

T0000000000000              s0vor    pri    go     ni     şi     vor     zi     ce    tot    cu     vîn   tul     rău            îm    

0    q      !      p z   !  !         !              `          0 @O@a cCpo     tri  va voas tră min ţi ind  pen  tru   Mi   ne 

Chipul preacuratei Pătimiri, întru sine mai înainte l-a arătat Moise, în mijlocul

preoţilor stînd. Şi ca o Cruce închipuindu-se cu întinderea mîinilor, a biruit pu-

terea lui Amalec cel atotpierzător. Pentru aceasta să cîntăm lui Hristos, Dum-

nezeului nostru, că S-a preamărit.

T                                                                        Td0040000000a                                                                                               s0q                                                                                             B u     cu     ra      ţi     vã      şi     vă     ve     se     li ţi             că    pla

!      q         !                 1'!!!11O@a   m<C cCta voas tră  mu  ul tă es   te      în     ce   ruri

Pus-a Moise pe stîlp doctorie împotriva muşcării celei stricătoare şi înveninate; şi

cu lemnul cel în chipul Crucii, pe şarpele ce se tîra pe pămînt l-a legat, vătămarea

cea potrivnică într-însul biruind. Pentru aceasta să cîntăm lui Hristos, Dum-

nezeului nostru, că S-a preamărit.

T s5!1@111'!!00'!!11am<C  cCS la vă  Ta    tă  lui     şi     Fi    u lui  şi     Sfî   în tu  lui  Duh

Arătat-a cerul biruinţa Crucii, creştinului şi de Dumnezeu înţelepţitului împărat;

şi înverşunarea vrăjmaşilor celor pizmătăreţi, într-însa s-a surpat, înşelăciunea a

pierit şi credinţa cea dumnezeiască la marginile pămîntului s-a răspîndit. Pentru

aceasta să cîntăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

T s4       0       q             !       O           @0   0     0    q    !       0'    !    !       1Ş i        a     cum  şi   pu     ru    rea     şi      în     ve   cii   ve    ci lor   A  

1a m<Cmin

Fiind lovită piatra cea vîrtoasă, a izvorît apă poporului celui neplecat şi împietrit

la inimă, şi a arătat taina Bisericii celei de Dumnezeu chemate; care are Crucea

putere şi întărire.

1

www.stavropoleos.ro                                                                                                 



 1 

Sf. Iosif cel Nou de la PartosSf. Iosif cel Nou de la PartosSf. Iosif cel Nou de la PartosSf. Iosif cel Nou de la Partos    
VECERNIAVECERNIAVECERNIAVECERNIA    
 La Doamne strigatDoamne strigatDoamne strigatDoamne strigat----amamamam............, stihiri pe 6: 3 ale Sf Cruci si 3 ale Ierarhului  glas 8: 
    
Stih:Stih:Stih:Stih:    Din straja diminetii pâna în noapte, din straja diminetii sa nadajduiasca Israel  în Domnul.                                 Din straja diminetii pâna în noapte, din straja diminetii sa nadajduiasca Israel  în Domnul.                                 Din straja diminetii pâna în noapte, din straja diminetii sa nadajduiasca Israel  în Domnul.                                 Din straja diminetii pâna în noapte, din straja diminetii sa nadajduiasca Israel  în Domnul.                                 

  
            Doa  mne    Tu        în   gra      di              na     dum   ne       ze     ie    stii   Ta  le     Bi         i           se          e 

 
        rici               floa         a       re        cu      bu    na   mi        rea         as   ma    l-ai               a   ra   ta     a        at 


   pre        I                 i                     o             o             sif              si        cu        a   pe          le        în         te       lep      ciu  

 
 nii   Ta         a         le          l-ai          a                 da     pat   pre        el        pen      tru          a      cea  sta     a       o 


     o     dras           lit         roa      de   le         cu            no             sti           in  tei          în        ta      rind   în     drea   


    pta              cre        e             e         di                   in    ta           pe   cei       ce      cu      la     u        de                 te      


                             ma                        resc       pre              e                e                 ti              i               ne. 
    
Stih:Stih:Stih:Stih:    Ca la Domnul Ca la Domnul Ca la Domnul Ca la Domnul este mila si multa mântuire la El, si El va izbavi pe Israel din toate faradelegile lui.este mila si multa mântuire la El, si El va izbavi pe Israel din toate faradelegile lui.este mila si multa mântuire la El, si El va izbavi pe Israel din toate faradelegile lui.este mila si multa mântuire la El, si El va izbavi pe Israel din toate faradelegile lui. 

 
                      Doa              mne     Tu             Cel  ce  cer   ce       te                 ezi         i    ni  mi   le           si        de    


    sa      vâr       sit         stii     ce                 le        as     cu          un  se        cu      nos   când  pe  I        o            sif     

  
     ca      e        ste   vas             al       a  le                            ge        rii                                     Ta                          le 

    
VVVVecernia ecernia ecernia ecernia SSSSf. f. f. f. IIIIosif de la osif de la osif de la osif de la PPPPartos     artos     artos     artos     C. T.C. T.C. T.C. T.    
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   l-ai       pus       pas        tor       Bi      se         ri      cii                Ba         na                        tu            lui            pen    

   
    tru        a      ce   ea     a         în       drep    ta                     at   tur   ma     Ta         la       pa       su     nea 

 
                                       drep        tei               cre                               din                            te. 
    
Stih:Stih:Stih:Stih:    Ca sCa sCa sCa s----a întarit mila Lui peste noi si adevarul Domnului ramâne în veac.a întarit mila Lui peste noi si adevarul Domnului ramâne în veac.a întarit mila Lui peste noi si adevarul Domnului ramâne în veac.a întarit mila Lui peste noi si adevarul Domnului ramâne în veac.    

 
                      Doa                mne    Cel          ce              ai    îm       po     do         bit        pe      pa     rin   te     le 

   
  no  stru      I                       o              sif    cu    da                         rul               ar        hi           e                                     ri 


  i                      ei              si         l-ai           lu        mi             nat     cu          ra         ze                            le    dum               ne 


  ze   ie          stii  stra             lu                    ci                                     iri              lu          mi       nea   za    ne     ca          un 


   Mi       los          tiv        si           i            pe         noi    prin       ru      ga       ciu              ni                   le 


                                  lui            ca        du   pa  cu    vi         in                ta                  sa                          te 


                                                           la                                  u                            dam. 
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Slava...,Slava...,Slava...,Slava..., glas 6, dupa  D.  SuceveanuD.  SuceveanuD.  SuceveanuD.  Suceveanu 

  
                               Sla      a        va   Ta      ta           lui        si        Fi     u        lui     si    Sfâ           ân         tu       lu     


    u     ui    Duh                         Bi    ne  slu     ga      bu           u             na        si         cre          e       din      cioa 

 
          a      a     sa,            bi    ne  lu    cra      to   ru        le     al        vi      i       ei         lui               Hris                  tos        


         Tu       si       gre      u        ta  tea     zi        lei            ai                  pur         tat,           tu    si     ta      lan   tul  cel            

  
   dat      ti       e              e       l-ai       î          în                 mu           ul             tit               si       ce  lor    ce     au       ve 


  nit   du   pa        ti               i        ne       nu            ai       piz                mu                       it.             Pen      tru         a    

  
  cea  sta  por   ti   le      ce    resti      ti       e       s-au                          des                       chis              in  tra  în  tru  bu              


    cu        ri     a   Do       o        om     nu        lui          tau   si     te       roa   ga         pen             tru          noi              


       Prea  cu    vi        oa   se  Pa      ri                   in      te        I            i         i    o        sif. 
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La  LitieLa  LitieLa  LitieLa  Litie,  ,  ,  ,  stihirile  glas 1, însusi glasul...,     

                                                                                                    

            Ve     niti  toti   cre   din  cio   sii     lu        mi        na    at  sa   praz      nu              u             im    pe     I          e 


  rar   hul  I      o            sif,      ca    re    ne  chea   ma   la    os    pa         at       du       ho        o     ov     ni          i         i 

 
  cesc         blân      de    te    lor   a   ce   lu   ia  sa    ur         mam    ne   ra       u         ta   tii    ne   vi     cle      su    gu    


 u      lui,            iu       bi   rii      de       oa          a     meni      si    în     te      lep     ciu              ni         i         ii     lui   


   prin    ca                  re       în   tre  ar    hi        e       rei    ca  o     lu             mi             i        na        a       stra      a      a  

 
         lu           u               cit. 

 
                        Su       in    du  te   cu       râv        na  la     î         nal      ti    mea    sti        i            i           in  tei           si 


    pri    vind   cu    tai        na       la         a       dân      cul      în        te       lep     ciu       u        nii         ai     îm        bo 


    ga     tit   Bi   se      ri            ca        cu       în        va    ta    tu        ri            le         e         ta        le            Pa        ri 


      i      in     te          Roa   ga  te  pen   tru         noi      lui      Hris     to       o         os   pu        ru           rea            sa      

 
mân  tu      ia     a   a  sca     su        u      fle    te      le          e         noa       a      a    stre. 


VVVVecernia ecernia ecernia ecernia SSSSf. f. f. f. IIIIosif de la osif de la osif de la osif de la PPPPartos     artos     artos     artos     C. T.C. T.C. T.C. T.    
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                    O     mu  le    al  lui    Dum   ne           zeu      si       cre   din  cioa             sa    slu          u      ga            is 


  prav  ni    ce   al     tai   ne  lor  Lui       si    bar   ba               tul       do      ri          ri  lor  Du    hu          lui           stâl  


 pu  le   în   su       fle           tit        si          i      coa  na     de    Du       hul  in  su   fla             a     ta             ca    pe  o 


 vis    ti         e         ri     e  dum ne   ze      ia         a           a      sca                    a      te-a      a       a         pri            i         i 


   mit             Bi      se     ri          ca       ce        lor      din      la             a       tu   ri     le       Ba     na    tu        lui 

 
    si     ca  pe  un   ru       ga    to          or   pen     tru      su        u       fle   te      le          e          noa          a      a     stre. 
 
 Slava...Slava...Slava...Slava...,  

                                                                                                                                                                                    

   Prea    în        te      le             ep       te       Pa     rin     te              I         i         o            sif    cu    mi       nu    ni      le 

 
   ta         a          le            ai      lu       mi         na        a   a      a              a        a          at       la        tu        ri         le     Ba 


        na            a          tu       u         u         u      u    u    lui              si          sur       pa           to        or          te-ai       a  


     ra      ta     a    a   at      e     e          e         e       re          e       su         ri           i        i     lor.             roa    a      a 


     a         a        ga     pe  Hris    to      o      o      o       o       o             o                   o            os     Dum    ne       ze 

    
VVVVecernia ecernia ecernia ecernia SSSSf. f. f. f. IIIIosif de la osif de la osif de la osif de la PPPPartos     artos     artos     artos     C. T.C. T.C. T.C. T.    
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                          e      e      eu       Dum      ne        ze    eu          sa      mân      tu       ia          a         sca                         


                                         su    u      u     u   fle        te          le    noa    a        a          stre. 

    
    
Si  acum...Si  acum...Si  acum...Si  acum..., glas  acelasi:                                               

 
                  Sa      ne         în        chi          i          na           am                Lu              u       ui  Hris     tos      Dum    ne 

  
     e        e          zeu            si    sa     cin     stim   Cru       u    cea    cea     a           de        trei        o        o        ori 

 
 fe             ri            ci          i        i     ta               pe     ca         re     le       s-a     var      sa        at    sân       ge    le      

 
  Sta     pâ       â          â               nu      lu     ui       ce   a     iz         vo     rât    lu        mii        Î      în   vi      

 
                                                                       e      e        e         rea 
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La  Stihoavna,La  Stihoavna,La  Stihoavna,La  Stihoavna,     stihirile  Praznicului, glas  6 
Podobie:     A  treia  zi  ai  înviat...A  treia  zi  ai  înviat...A  treia  zi  ai  înviat...A  treia  zi  ai  înviat...        

 
 
                 Ba       tai    si  ras  tig  ni     re             ai                       rab dat  În             de              e           lung           ra 


    a     ab  da    to        ru      le         si       o       cari              ai          su       fe        e             rit             sa     mân      tu       

 
 iesti  pe  toti  vrând    din      ro         bi              i        i             a         a        în            se            e     e          la              a 


          to      o         ru      u              lui           Cel    ce   sin      gur     esti             da  ta     to          o        or           de              


     e         vi          a         a               ta             si               i        i   cu      to        o       tul       în                du       u        u 

 
     u           rat                   si               i       de          oa             a        meni          iu           bi   i          tor.    

    
StihStihStihStih: : : : Înaltati  pe  Domnul  Dumnezeul  nostru  si  va  închinati  asternutului  picioarelor  Lui,  ca                                           Înaltati  pe  Domnul  Dumnezeul  nostru  si  va  închinati  asternutului  picioarelor  Lui,  ca                                           Înaltati  pe  Domnul  Dumnezeul  nostru  si  va  închinati  asternutului  picioarelor  Lui,  ca                                           Înaltati  pe  Domnul  Dumnezeul  nostru  si  va  închinati  asternutului  picioarelor  Lui,  ca                                           
            sfânt  este.            sfânt  este.            sfânt  este.            sfânt  este.    


                   Cin   stim       Cru cea  Ta  Mân      tu             u          i      to  ru            le                              Bu             u  


    u     un,  pi     roa     ne      le        si         i         su               u          li            i        i      ta             prin     ca       re     ne-ai 


mân  tu  it     pre              e                  noi                din        stri            i       i          ca               a        ciu        u       u     ne    


           ca    Cel   ce   sin      gur       e      esti  da   a       ta                  tor           de             e        vi          a           a      a 
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    Ta            si        Fa      ca       to     o     o    or   de     bi         i         ne       al         tu               tu        u       u         u  


                      ror                  Iu         bi        to     o     o       ru        le        de            oa          a         meni        Doa                  


                                                                                   a    a   am       ne. 
 Stih:Stih:Stih:Stih:        Iar  Dumnezeu,  Împaratul  nostru,  mai  înainte  de  veci  a  facut  mântuire  în  mijlocul  Iar  Dumnezeu,  Împaratul  nostru,  mai  înainte  de  veci  a  facut  mântuire  în  mijlocul  Iar  Dumnezeu,  Împaratul  nostru,  mai  înainte  de  veci  a  facut  mântuire  în  mijlocul  Iar  Dumnezeu,  Împaratul  nostru,  mai  înainte  de  veci  a  facut  mântuire  în  mijlocul      
                            pamântului.                             pamântului.                             pamântului.                             pamântului.      

 
             Cu      pal  me  te-au  lo    vit  Mân         tu             u         i       to  ru           le                e             pe           ste 


    E           o   braz     si        fi        ind     pi       ro       nit              pe          cru        u             ce            pen     tru      mi 


    ne    Prea   Bu   nu       le      cu             u                      o                 tet     ai            fo       o         ost         a               a 


      da                 a             pat             si         cu       su        u           u       li           i          ta            a               ai      fost 


     î     î      î      îm   puns           si        toa           a     te  le-ai     su      u         fe       ri          it   Ce      el      ce        e        

  
       esti                  fa             a       ra       pa           ca            at,       sla      va        Ti    i     i     i          e. 
    

Slava...Slava...Slava...Slava..., , , , a  Sf.  Iosif,  alcatuirea  paharnicului  Dimitrie  SuceveanuDimitrie  SuceveanuDimitrie  SuceveanuDimitrie  Suceveanu  

 
 
              Prea  cu    vi        oa    se    pa                   rin    te           I     i        o              o              sif              în      tot   pa 

  
  mân    tul         Ba            a                   na         tu        u             lui            a     ie        sit       ves     ti       i         rea   mi 
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  i   nu      u         u       u     ni    i      lor         ta        a        a     le             pen      tru         a       cea         a           sta 

  
    în              ce    e      e        ruri            ai        a        flat   pla               ta      os             te    ne     e         e     li      lor    

   
     ta         a              le              ta        be      re      le      e               dra     ce        esti            ai                pier 

 
   dut         ce     e         te            le        în              ge    resti       le-ai                               a       a         juns            a       ca                           


   ro      ra        vi         a                   ta    fa     ra              a   pri   ha              na           ai                 u      u       ur   mat 

 
   în       draz      ni          re                 a           vând    ca    tre  Hris    to        o   os Dum  ne                ze         e          e 


     e       e          e       e       e         e     eu             ce                 re             e            pa       a        a              ce       su    fle  te 


                                                                  e       lor    noa             a         stre. 
        

Si  acum...,Si  acum...,Si  acum...,Si  acum...,    a Praznicului,  asemenea: 

            
                          Si       a     cum   si     pu      ru           rea       si      în     ve      cii         ve            ci            lor                 A 

   
    a              min                 A  stazi  Cru  cea  s-a      a         a          ra           tat,            a              stazi    nea  mul   e                        


    e           vre    iesc                 a                 pie                     rit,               a                  a               a         stazi     prin     cre 
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 din   cio            sii          îm                  pa          rati            cre      din      ta           s-a               +    a         ra           tat.     


       Si   A      dam     ca        re                 prin  lemn                  a                ca                       zut              ia    rasi    prin 

  
             lemn  s-a      ri     di       cat                  si             dra        a               cii   s-au     în       fri    co                    sat 

   
                         A    tot       pu      ter         ni          ce,     Doam  ne,  sla      va  Ti         i           e. 
 
 Tropar,Tropar,Tropar,Tropar,        glas  8   

    
                                                          Din      ti         ne      re    te    cu      to  tul te-ai   su    pus             Dom  nu      lui 


    cu      ru        ga      ciu   ni    le  si     cu   os    te      ne      li        le       si           cu          pos              tul           pen 


   tru       a      cea  sta  va     zând    Dum  ne   zeu     ne    vo    in      te       le        ta    le,   ar      hi       e         reu   si      


pas tor  Bi     se   ri   cii    Sa  le   te-a           rân   du          it             si        du        pa   moar            te        în      ce                   

te     le     sfin  ti   lor   te-a    sa    las       lu        it      Sfin  te   Pa     rin   te   I     o    sif        roa        ga    te      lui         


 Hris   tos Dum ne  zeu  sa     ne      da       ru      ias   ca  ier   ta  re  de  gre  seli          no      ua       ce  lor   ce 


    cu     cre    din   ta   si    cu     dra   gos     te       po     me       ni   rea  ta  cea   sfân       ta          praz  nu        im.  
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La  Binecuvântarea pâinilorLa  Binecuvântarea pâinilorLa  Binecuvântarea pâinilorLa  Binecuvântarea pâinilor, , , ,     a treia oara... 

                   dupa  Ierom. IeroteiIeroteiIeroteiIerotei    

   
      Nas         ca           toa                 re     de  Dum ne zeu   Fe     cioa       a          a      ra            bu          cu         ra  

   
     a      te       e               e          e,               cea         pli          i      na       de    dar     Ma       ri          i            i        e  


       Dom                     nul            e       cu        ti                 i                      i                   ne                            bi       ne       cu    

    
      u         vân ta         ta        a           a   esti            tu                      în                         tre                  fe                     mei 

  
 si     bi        ne       cu      vân      tat           e          e         ste                            ro                     dul                pân           te            

 
      e             e          ce       lui                       tau             ca            ai                 nas    cut              pe    Mân      tu        i  

        
    to     o               rul                          su                fle                       te                           e ++++      su           fle       te   


                lor                                noa                 a                stre. 
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