
DUMINICA ORTODOXIEI

Tropar, glas 2 T
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0'!!o1}!K m<?       ie  eşti lu    u      u      mea 

Condac, glas 8                       T3  D sHrC  N
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Duminica Ortodoxiei

La Litie, Slavă, glas 2
Wt

Paisian p.65
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0pz_!S 1O\!\0 !K m<? 01qz !:!S" PHA     ce   e   la    a    a        Îl      ru u       ga   aţi           să     îm    pa ce  e      lu   

\0!S0am<? p!11q!S 0am<? \3!SOS ]!!!A!Au     u  mea          şi   să mîn    tu    ia   a as    că               su    u    u     u  u fle te

! oOS\!A )s 1"s!0km<?le     e        e     noa a   a   as  tre

2

www.stavropoleos.ro



Catavasii în Duminica 1 a Ortodoxiei, glas 4
R

leghetos   T SBdupă Catavasier, de I.Popescu Pasărea, p.35

Cîntarea 1 bB
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Cîntarea 3 bB
0002'!!10`00q z!!1@2'S e       ve      se      le    eş te   de      Ti    i     ne     Bi     se    ri ca  Ta   Hris  toa

!!!1abB \5!s1]!!1'!!0O@am<C01a se stri gînd          Tu    u    u  eşti pu  te     e rea mea Doam ne           şi     scă

O#0!!2'!!AbBpa   rea     şi    în tă   ri    i rea

Cîntarea 4 bB
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Cîntarea 5 bB
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@a0q!1O'!!!01'!!!O@abBței     pe    cei   ce  Te      la   u  u dă  pe      Ti   ne cu cre din   ță
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Cîntarea 6 bB
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Cîntarea 7 bB
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Cîntarea 8 bB
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Cîntarea 9 bB
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Duminica Ortodoxiei

Svetilnă, Slavă, glas 2
wG

Paisian, p.67

Podobie: Cu ucenicii să ne suim...

0\10[!00os00am<?@111'!!S ăl         ta      aţi  bu   cu     ra       a      ţi      vă          cu     ve     se       li     e   e        
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Svetilna, Şi acum, a Născătoarei, glas 2
wG

Paisian, p.68
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Duminica Ortodoxiei

Stihiri la Laude, glas 4
RB

T S Triod, Pasărea, p.32

Podobie: Dat-ai semn...
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