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DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÎNZĂ



Duminica izgonirii lui Adam din Rai

La Litie, Slava, glas 6 
Hwg

Paisian, p.46
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Catavasii la Duminica IV a Izgonirii lui Adam din rai
3,6,9 după Petru Lambadarie (de la Parastas), celelalte Pasărea p31
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Cîntarea 5 b<?
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Cântarea 8 b<?
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Duminica izgonirii lui Adam din Rai, Svetilne

Slavă, glas 2
Wt

Podobie: Femei auziți...        Paisian p.49                              
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Podobie: Cu ucenicii să ne suim...     Paisian, p.50
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