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TROPARELE  DE  UMILINTA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                    ччЛччтсцфссЁööттЌсØØūŃťťччöт 
        Mi    lu    ieş     te    ne  pe  noi Doamne    mi    lu    ieş   te  ne    pe   noi       că    ne  pri  

сцтчтцфссØссчттцтчöттЛчс 
   ce   pân du  ne  de  nici  un   răs  puns   a    ceas   tă   ru gă  ciu  ne   a   du cem  łi    e     ca  

Лöт                      т                             тÚūŃťЛöттсчáттц�¡ссЁöтттçчтò                                                                                                                                                                                              ũŃťũŃťũŃťũŃť    
   U  nui Stă pân     noi pă  că   to    şii   ro bii  Tăi          mi    lu    ieş   te ne pe     noi. 

  

чсцтсссöттчЙфссØ                                                                                                                                                                                                                                   ūŃťūŃťūŃťūŃť    
             Sla    vă    Ta  tă   lui     şi     Fi   u  lui   şi   Sfân    tu    lui   Duh. 

чöтссЁöттЌсчччЁöт           т       т         тссØūŃť 
          Doam ne  mi    lu    ieş   te  ne   pe    noi   că     în     tru    Ti  ne am nă dăj  du     it    

счччçЏссчöттÚЁöтттсЄссçст¡¡Ý 
   nu    Te   mâ    ni         a      pe    noi  foar     te  nici  nu po me  ni   fă     ră     de        le 

счсø�                            тÚчЛöтЌссО              тчфссØūŃťчч 
           gi     le   noas tre   ci     ca   u      tă     şi      a    cum  ca  Un  Mi    los    tiv        şi     ne 

ссцÙттç�ссЦтчöттòũŃťчЂч                                т     сЁöттÚ 
   iz     bă   veş  te pe    noi     de   vrăj   ma  şii  noş     tri      că    Tu   eşti Dum  ne    ze  ul no 

тчсö                    т                              т                тссчØūŃťЛ°ттчçЏссМчñŭ#Ńť                   т 
stru  şi    noi sun tem  po  po   rul   Tău      toŃi      lu  crul      mâi    ni    lor     Ta     le       şi 

$�¿ссЁöтç�çчтò                                                                                                                                                                               ũŃťũŃťũŃťũŃť    
 nu           me    le    Tău         che      măm. 

    

    

PPPParaclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al araclisul cel mic al MMMMaicii aicii aicii aicii DDDDomnului    omnului    omnului    omnului     C.T. C.T. C.T. C.T.    



 31 

    

сучтссчáтÚччтссчт                    т                        тÚ                                                                                                               ũŃťũŃťũŃťũŃť    
               Şi      a  cum  şi     pu    ru  rea   şi     în   ve   cii     ve    ci  lor  A  min 

                                                               çсжт¡стччтц�¡¡сссöтттсàØØтÚūŃťОтчö                        т 
           U               şa   mi   los   ti    vi           rii    des   chi       de  o   no  uă      bi  ne   cu  vân                 

сöттсЛфч                             тссöт                             тÚ                      тÚũŃťччЂчЙсØч 
   ta   tă Năs  că   toa   re    de  Dum ne   zeu  Fe cioa ră      ca     să     nu   pie   rim    cei    ce 

чттчöттссØчЎчччччц                       т       сöЌсс 
  nă  dăj du   im      în   tru    ti      ne       ci     să     ne     iz    bă  vim prin   ti       ne   din    ne 

Мчñŭ#ŃťфО                      т                        ч               т ЛфØ           Лö                  т                        т                                              т                              тźŜсñХàØтò                                                                                                                                                                                                                                                      ūŃťūŃťūŃťūŃť 
   voi               că     tu  eşti  mân  tu    i     rea   nea  mu  lui  creş  ti     nesc. 
 
 
 
 Preotul: Ectenia întreită şi Otpustul 
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