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Aliluia şi Tropare, glas T SRt
Stih 1: Fericiţi pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.
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Stih 2: Şi pomenirea lor din neam în neam.

Stih 3: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui. m<?                        
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LUMINÎNDELE SÎMBETELOR DIN POSTUL MARE

Glas 3 T    Podobie: Cel ce ai împodobit cerul..., însăşi podobiaSeN 
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Tropare, glas T SRt
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