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                       Antifoane 
                                              glas 5 r πα saeκε -9 

        

          ]SdfedsdFdddaGxddja; qk. ss 

               Sla  vă   Ta  tă  lui    și   Fi    u lui  și Sfân     tu  u  lui    Duh.            Și       a  

{fdj]feds;ssddsgIbaxdds; qk.xX 

  cu   um și     pu  ru rea     și       în    ve cii   ve   e     ci       lor. A min 

             x ]sdaaaGDzadddaszad D    qk/. 

                    Bi    ne   cu      vin    tea   ză    su   fle te al  meu     pe     Do   om nul, 

s{AcsddDmJsaQ ]as; qk.dds]aaaGod 

   și     toa      te    ce e  le din     lă      un     trul   meu,         nu  me     le      cel     sfâ    â   

     djga;vn’acsd d d  d aa[Γs,h.dd Ca γ;kd<    qk. 

      ânt  a   al   Lui.            Bi      ne   cu vân tat ești  Doa     am    ne   e   e    e     e 

         

          ]SdfedsdFdddaGxddja; qk. ss 

               Sla  vă   Ta  tă  lui    și   Fi    u lui  și Sfân     tu  u  lui    Duh.            Și       a  

{fdj]feds;ssddsgIbaxdds; qk.xX 

  cu   um și     pu  ru rea     și       în    ve cii   ve   e     ci       lor. A min 

     ] 1a5pjaa aGoddjaa; s sdda 

                   U      nu     le      Nă      scu    u  ut, Fi      u       le        și       Cu    vâ ân  tul 

baxddja; qk. fηddzaddasgs;d]aa 

   lui      Du um ne    zeu,             Ce   la Ce ești   fă ră   de    moa  ar   te,   și    ai      pri 

aGd d d  ddazaqd dbadds;qk.szaqdd s 

  mit  pen tru mân tu  i   rea     noa stră  a   Te    în tru pa            din   Sfân  ta Năs că 

1a5 {js]aaa;sfjasdddd]asa[Γj; 

  toa    re    de    Dum    ne     zeu     și    pu   ru   rea     Fe cioa a ra   Ma     ri       i       a   
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qk.{F:ddDpd d zaQd d dDqpdaQi ]aaaGojas 

       Ca   re  e  le neschimbat Te’ai în trupat,        și      răs     tig     nin    du     Te,   Hri 

fd sazaqdxdh]a; vn’szaddj lssgIba 

 stoa se Dum    ne      ze     e       u     le              cu    moa    a  artea    pe     moa ar   te 

xddtja; ak2aQd]Vadsfdzsddasgs;d 

     a  ai  căl   cat.             U     u     u    nul  fi     ind din Sfâ   ân ta  Tre      i     i    me,  îm 

  aaGddjaszah] q Na]dh{sgIbaxd dja; 

    pre      u      nă ă  slă     vit     cu      Ta  a     a     tăl    și     i     cu       Du  u  hul  Sfânt 

                qk.ddszaed dd d<Ca γ;kd<    qk. 

                                    mân  tu       ie   ște ne pe  no    o     oi. 
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