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ACATISTUL SFINTELOR OLIMPIADA SI 
EUPRAXIA 

(25 iulie) 

 
 

 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

 Condacul 1: 

 

Toata limba sa se miste catre lauda fecioarelor si tot graiul omenesc cantari sa 

alcatuiasca celor ce din tinerete luandu-si crucea pe umeri, catre Hristos au 

alergat si poruncile tui cu osardie le-au urmat, si toata bogatia pamanteasca 

defaimand-o au cautat numai pe cea cereasca, iar noi cantandu-le strigam: 

Aliluia! 

  

Icosul 1: 

 

Ingerestile cete din cer s-au bucurat vazandu-te impodobita cu fecioria, prea-

inteleapta Eupraxia, iar noi oamenii pe pamant minunandu-ne de bunul neam al 

sufletului tau, cantam tie unele ca acestea: 

  

Bucura-te, Eupraxia cea frumoasa si de neam imparatesc; 

Bucura-te, ca prunca in varsta de cinci ani, dupa lege te-ai logodit; 

Bucura-te, ca dulceata logodnicului tau nu o ai cunoscut; 

Bucura-te ca tatal si mama ta, dupa nasterea ta in curatie au petrecut; 

Bucura-te, ca Hristos pentru El logodnica te-a primit; 

Bucura-te, ca hora fecioarelor s-au bucurat de logodirea ta cu Hristos; 

Bucura-te, ca multimea diavolilor s-a biruit de a ta multa postire; 

Bucura-te, ca prin drumul smereniei inspre Hristos ai calatorit; 

Bucura-te, ca prin multa nevointa pe Satana l-ai biruit; 

Bucura-te, ca acum dantuiesti cu inteleptele fecioare in hora lor cereasca; 

Bucura-te, ca in ceruri cu desfatarea celor negraite te veselesti; 

Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preainteleapta! 

  

Condacul 2: 
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Vazandu-se pe sine Sfanta fecioara Eupraxla in Manastirea cea din Tebaida 

Egiptului in care se nevoiau o suta treizeci de monahii pustnicindu-se, te-ai 

umplut de ravna a fi si tu urmatoare vietii lor si fiind in varsta de numai sapte 

ani, ai inceput a canta lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 2: 

 

Intelegerea cea nepriceputa a dumnezeiestii iconomii, pe cat este cu putinta firii 

omenesti, cunoscand-o sfanta fecioara, Preacuvioasa Olimpiada, a primit legiuita 

logodire cu fiul lui Ne-vredie Eparhul, dar acelui logodnic firul vietii rupandu-se si 

murind, fecioara neispitita de el ramanand, dupa vrednicie cu datorie o cinstim 

cu laude ca acestea: 

  

Bucura-te, stea a Tarigradului care al rasarit din parinti slaviti si de neam mare; 

Bucura-te, fiica fui Anisle Senatorul si a Olimpiadei fiice; 

Bucura-te, ca dupa moartea parintilor tai, ai ramas mostenitoarea multei bogatii; 

Bucura-te, ca din aceasta bogatie pe multi saraci ai ajutat; 

Bucura-te, ca din economia ta Bisericile ca pe niste mirese ale lui Hristos le-ai 

impodobit; 

Bucura-te, ca din aceleasi bogatii, manastirile mult le-ai ajutat; 

Bucura-te, ca vaduvelor si sarmanilor mult ai fost folositoare; 

Bucura-te, ca pustnicilor sl vietuitorilor din pustie, tu le-ai fost hranitoare; 

Bucura-te, cercetarea bolnavilor sl ocrotirea strainilor; 

Bucura-te milultoarea temnitelor si mangaierea scarbitilor; 

Bucura-te, a surghiunitilor milui-toare; 

Bucura-te, a multor tari darnica si induratoare; 

Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos cea preafrumoasa! 

  

Condacul 3: 

  

Putere de sus din Harul si daruirea Sfantului Duh, primind fecioara Olimpiada, te-

ai impotrivit vointei marelui imparat Teodosie si chiar si silita fiind de catre el, 

pentru frumusetea si intelepciunea ta, a te logodi cu rudenia sa Elpidie, tu 

nicidecum nu ai vrut a te invoi la aceasta, ci ai ales in feciorie a canta lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 3: 
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Avand fecioara Inima plina de darul Sfantului Duh cand te-a intrebat egumena 

Teodula: "Doamna mea, Eupraxia, iubesti pe surorile acestea?", atunci tu cu 

multa evlavie sl cu bucurie ai raspuns: Da, Doamna, va iubesc pe voi, iar 

egumena repetandu-i intrebarea a doua si a treia oara precum Hristos Sfantului 

Apostol Petru, tu, nu ca o prunca, ci ca o inteleapta ai zis: „Eu va iubesc pe voi si 

pe Hristos". Deci, minunandu-se de intelepciunea ta si a raspunsului ce ai dat, 

noi toti cantam tie asa: 

  

Bucura-te, mieluseaua cea cuvantatoare, care ai mers in urma pastorului; 

Bucura-te, porumbita fara rautate, care ai zburat din satul logodnicului; 

Bucura-te, prunca care desi n-ai implinit bine sapte anisori esti bine ras-

punzatoare; 

Bucura-te, fiica a mamei cea mult credincioasa sl multinduratoare; 

Bucura-te, grabnica alergatoare catre Icoana Mantuitorului Hristos care de 

egumena ti-a fost aratata; 

Bucura-te, buna lucratoare a poruncilor Aceluia catre care ai mers si L-ai sarutat; 

Bucura-te, neindoita credinta, dragoste si nadejde a maicii tale; 

Bucura-te, ascultarea, rabdarea si smerenia nebiruita a monahiilor; 

Bucura-te, apriga luptatoare a patimilor si a infranarilor trupesti; 

Bucura-te, icoana faptelor bune sufletesti; 

Bucura-te, impodobirea fecioriei; 

Bucura-te, slava si lauda cetelor monahicesti; 

Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea prea inteleapta! 

  

Condacul 4: 

  

Vifor de ganduri pline de neghina avand in mintea sa Ghermana, s-a umplut de 

zavistie asupra ta si a sufletului tau si cu multe defaimari te ocara, dar 

intelegand egumena Teodula, s-a sar-guit a tamadui prin rugaciune boala ei 

sufleteasca si leproasa, iar dimpreuna cu tine, fecioara Eupraxia, mangain-du-se 

de Duhul Sfant, a zis: Aliluia! 

  

Icosul 4: 

 

Auzind fecioara Olimpiada marele imparat Teodosie, tatal lui Arcadie si a lul 

Onorie de frumusetea si de intelepciunea ta, a trimis la tine de multe ori pentru a 

te ruga sa te insotesti cu rudenia sa. insa tu, nicidecum n-ai voit si, desi te-a 
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amenintat cu multe ingroziri imparatesti, tu ca un turn neclintit ai ramas si ai 

alergat la dragostea lui Hristos. Mirele tau cel ceresc. Drept aceea mi-nunandu-

ne de intelepciunea ta, zicem: 

  

Bucura-te, mieluseaua care ai alergat catre Hristos, Pastorul Bisericilor; 

Bucura-te, oaie cuvantatoare care ai urmat Mantuitorului lisus Hristos; 

Bucura-te, porumbita Care grabnic ai zburat din gunoiul bogatiilor lumesti; 

Bucura-te, albina care ai adunat mierea cu care pe noi ne indulcesti; 

Bucura-te, privighetoare care pe noi ne indulcesti prin glasul cantarilor tale; 

Bucura-te, trambita mult rasunatoare, care ai chemat saracii spre mitele tale; 

Bucura-te, corabie care plutesti asupra valurilor lumesti; 

Bucura-te, anghira tare, care opresti taberele navalirilor dracesti; 

Bucura-te, cetate care aperi pe cei buni si binecredinciosi; 

Bucura-te, casa de adapostire celor neputinciosi; 

Bucura-te, darnica miiuitoare a vaduvelor si a sarmanilor; 

Bucura-te, ajutatoarea tuturor Arhiereilor; 

Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos, cea preafrumoasa! 

  

Condacul 5: 

 

Stea luminoasa, daruita de la Sfantul Duh, a stralucit in inima ta, fecioara 

Olimpiada preafericita, cand imparatul maniindu-se asupra ta, a poruncit epar-

hului cetatii ca pe toata averea bogatiei tale sa o ia in stapanirea sa, lucru pentru 

care nu te-ai mahnit, ci cu bucurie mare i-ai multumit ca te-a usurat de sarcina 

bogatiei pamantesti, incat cu inlesnire sa cauti la cele ceresti si fara de 

impiedicare sa canti lui Hristos: Aliluia! 

  

Icosul 5: 

 

Vazand numarul pruncilor celor ce boleau de tot felul de neputinte ca se vindecau 

prin rugaciuni, multi alergau cu lacrimi catre locuinta ta, preafercita Eupraxla, 

cerand tamaduire si, luartdu-si sanatosi pe copiii lor, se intorceau cu bucurie si 

strigau tie unele ca acestea: 

  

Bucura-te, deschiderea urechilor auzului, celui din nastere surd; 

Bucura-te, buna graire si dezlegare a limbii celui mut; 

Bucura-te, a mainilor slabanoage insanatosire; 

Bucura-te, a picioarelor copilului olog grabnica alergare: 
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Bucura-te, a maicii scarbite pentru copilul cel bolnav, mare bucurie; 

Bucura-te a «copilului neputincios multa vioiciune; 

Bucura-te, a femeii ce se indracea, izbavire; 

Bucura-te, tamaduirea femeii Gher-mana, ce venea de la cea indracita; 

Bucura-te, izgonirea diavolilor ce locuiau in acea femele; 

Bucura-te, ca de acea minune toale surorile se mirau; 

Bucura-te, ceea ce cu toiagul Egumenei Teodula, pe diavol il goneai; 

Bucura-te, ca sub acelasi toiag minunile tale le ascundeai; 

Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hrlstos cea preainteleapta! 

  

Condacul 6: 

 

Marturisind, preainteleapta Eupraxia, Cuvioasei lulia ispitirea diavolestii bantuiri 

ce in somn iti adusese vicleanul, ai primit bunele ei sfatuiri si grabnic ai spus 

asupririle diavolului, catre egumena, de la care luand povatuire, prin post si 

rugaciune, ai rusinat pe ispititorul ca pe un barfitor, aratand ca nu stia sa cante 

ca la inceput lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 6: 

 

Stralucind cu frumusetea si cu cinstita vietuire prin lucrarea faptelor bune 

Cuvioasa Olimpiada, ai facut a se minuna de petrecerea ta nu numai pe Arhierei, 

ci si pe Prea Sfintitul Patriarh Nectarie, de catre care cinstita ai fost prin 

bisericeasca slujire a diaconiei, in care cu cuviosie slujind, vrednica te-al facut a 

fi privitoare tainelor dumnezeiesti. Drept aceea, te rugam primeste de la noi 

acesta cantari: 

  

Bucura-te, a doua Ana, vaduva duhovniceasca si a noii legi; 

Bucura-te, ca necontenit ai stralucit la slujba bisericeasca; 

Bucura-te, ca toata viata ta ai petrecut-o in neprihanire; 

Bucura-te, ca de Teofil Patriarhul Alexandriei ai fost nedreptatita; 

Bucura-te, a Samarineanului din Evanghelie, urmatoare adevarata; 

Bucura-te, a barbatilor celor sfinti primitoare; 

Bucura-te, ca ii izbavesti indata din nevoi pe toti bolnavii ce nu au unde a-si 

pleca capul; 

Bucura-te, a nevoilor acelora ajutatoare; 

Bucura-te, ca toata bogatia ta al impartit-o saracilor; 

Bucura-te, ca si Hristos pentru a-ceasta in lacasurile cele ceresti te-a primit; 
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Bucura-te, lucratoarea inaltelor fapte bune; 

Bucura-te, ca prin acelea ne indulcesti pe noi ca si cu niste lapte; 

Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos, cea preafrumoasa! 

  

Condacul 7: 

 

Vrand vazutii vrajmasi a goni de pe scaunul patriarhal al Constantinopolu-lui pe 

Arhiereul lui Hristos, loan Hri-sostom, tu plangere si multe lacrimi ai varsat, 

pentru aceasta fericita Olimpiada, impreuna cu Pentadia, cu Procla si cu Salvina, 

ascultand invataturile lui din epistole si mirandu-va de intelepciunea 

mangaietoarelor lui cuvinte, pomenire ati facut pentru el in rugaciunile voastre, 

strigand lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 7: 

 

Aratatu-s-a in vedenie in vis Egumenei Teodula, tatal tau Antigon, fiind in siava 

mare, stand inaintea lui Hristos si rugandu-L pe El sa porunceasca maicii tale, 

fericita Eupraxia, a lasa cele pamantesti si a se muta in lacasurile cele vesnice si 

vestindu-i-se vedenia, nu numai ca nu s-a tulburat, ci si foarte mult s-a bucurat, 

si indata chemandu-te pe tine, fiica sa cea iubita, ca o maica buna te invata, 

sfatuindu-te de cele folositoare sufletului. Iar tu, ca una ce parca nu erai de 12 

ani, ci ca o desavarsita, cu dragoste ascultai invataturile ei, drept aceea 

minunandu-ne de intelepciunea ta, strigam: 

  

Bucura-te, fiica buna, care ai ascultat invataturile maicii tale; 

Bucura-te, floare bine mirositoare, care ne veselesti prin miresmele tale; 

Bucura-te, narcisa, care rupandu-te indata si lacrimezi; 

Bucura-te, ascultatoare. puna, care toate invataturile maicii tale le urmezi; 

Bucura-te, garoafa cu buna mirosire; 

Bucura-te, tabla care ne arati buna talcuire; 

Bucura-te, mieluseaua BunuluiPastor; 

Bucura-te, ca duhul tau sta in mana lui ca un inel preafrumos; 

Bucura-te, vioara bine acordata si frumos rasunatoare; 

Bucura-te, nastrapa care ne adapi pe noi cu bautura intelegatoare; 

Bucura-te, oglinda care arati curat lucrarea faptelor bune; 

Bucura-te, podoaba cinului calugaresc pare alergi pe calea faptelor bune; 

Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preainteleapta! 
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Condacul 8: 

  

Vazand instrainarea maicii tale iubite, preaintejeapta Eupraxia, te-ai instrainat 

indata de toate cele lumesti si ar privit cu ochii mintii la cele ceresti si spre toate 

faptele cele bune te-ai nevoit, spre care intraripandu-te grabnic ai zburat catre 

ele, spre inaltimea cerestilor lacasuri, unde acum te veselesti impreuna cu 

fecioarele cele intelepte si auzi pe cei ce canta: Aliluia! 

  

Icosul 8: 

 

Cu totul supunandu-te invataturilor Arhiereilor fui Hristos, fericita Olimipla-da, cu 

osardie ai urmat sfaturile Sfantului loan Hrisostom si nu te-ai departat de la 

slujirea Bisericii, ci cu dragoste al primit napastuirea eparhului ce a pus foc spre 

arderea Cetatii Patriarhale, la care tu ai raspuns prin a da dar de aur spre 

impodobirea Bisericii lui Hristos, iar lasand tu Constantinopolul ai plecat la Clzic, 

ca sa dai loc maniei vrajmasilor celor ce te napastuiau; deci, si noua celor ce te 

rugam pe tine, tlnde-ne mana de ajutor ca sa strigam: 

  

Bucura-te, a vazutilor vrajmasi iertare; 

Bucura-te, a napastuitilor indreptare; 

Bucura-te, ajutatoarea celor lipsiti; 

Bucura-te, odihnitoarea celor osteniti; 

Bucura-te, imbracamintea celor goi; 

Bucura-te, ocrotitoarea celor straini; 

Bucura-te, impodobitoarea Bisericilor; 

Bucura-te, podoaba Arhiereilor; 

Bucura-te, a multor nevoi patimitoare; 

Bucura-te, a diavolilor izgonitoare; 

Bucura-te, ca ai primit mangaiere in surghiun de la loan Hrisostom; 

Bucura-te, ca in Nicomidia multe chinuri ai suferit; 

Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos cea preafrumoasa! 

  

Condacul 9: 

 

Toata frumusetea trupului ai trecut-o cu vederea, preacuvioasa Olimpiada, slava 

si bogajia intru nimic socotindu-le, te-aJ intraripat intru credinta iar mintea, 

lepadand toate cele lumesti, catre cele ceresti ai indreptat-o, unde acum, nu ca 
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prin oglinda, ci invederat privesti cele ce ai dorit, si pentru aceasta auzi de la 

toti: Aliluia! 

  

Icosul 9: 

 

Ritoriceasca lauda de ti-am aduce, preacuvioasa Eupraxia, tot n-am putea dupa 

cuviinta a te lauda pe tine, caci ra manem fara de glas numai aducandu-ne 

aminte de ostenelile tale cele mal pre sus de minte si de firea femeiasca, de care 

minunandu-ne asa strigam: 

  

Bucura-te, ceea ce te-ai inarmat cu postirea mai mult de 40 de zile; 

Bucura-te, ca si pietrele le-ai mutat desi erau destul de mari, peste a ta fire; 

Bucura-te, ca prin lulia al primit ves tirea mergerii tale catre cele ceresti; 

Bucura-te, ca prin aducerea vestii sa le, tu indata ai scapat de valurile vietii; 

Bucura-te, ca prin cuvintele: "Doamne llsuse Hristoase ajuta-mi mie", din fan-

tana cea adanca, sanatoasa ai iesit; 

Bucura-te, ca prin pomenirea numelui llsus, intru toate pe diavol ai batjocorit; 

Bucura-te, ca impotriva diavolestii lucrari, cu doua vase, apa aducea; 

Bucura-te, ca si spre slujba bucatariei cu securea lemne taiai; 

Bucura-te, ca taindu-ti glezha, mult sange a curs; 

Bucura-te, ca sl lemnele taiate in brate le-ai dus; 

Bucura-te, ca si de pe trepte cu lemnele cazand, rana la ochi ai suferit; 

Bucura-te, ca si vasul cu apa clocotita varsandu-se pe fata ta, nu te-a oparit; 

Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preainfeleapta! 

  

Condacul 10: 

 

Vrand Mantuitorul sa tamaduiasca sufletele si trupurile celor munciti de duhurile 

necurate, inca din viata aceasta te-a proslavit pe tine, fericita Eupra xia, cu 

lucrarea minunilor, drept aceea prin rugaciunile tale, diavolii se izgo neau, 

bolnavii se vindecau, ologii mer geau, surzii auzeau, orbii vedeau iar mutii graiau 

curat, pentru care im preuna cu noi striga lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 10: 

 

Zid tare si Cetate de scapare tuturor celor ce alearga la mila si ajutorul tau, te-ai 

aratat fericita Olimpiada, nu numai celor credinciosi, ci si clevetitorilor si 

invrajbitorilor, faceri de bine le-ai dat, urmatoare facandu-te Evangheliei lui 
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Hristos, Celui ce n-a venit sa cheme nu mai pe cei drepti, ci si pe pacatosi spre 

pocainta, pentru care cantam: 

  

Bucura-te, Maica Preacuvioasa care esti cu duhovniceasca dragoste impodobita; 

Bucura-te, ajutatoare a tuturor celor ce au inima scarbita; 

Bucura-te, ca mutandu-te catre Domnul, in via Episcopului Nicomidiei, te-ai 

aratat; 

Bucura-te, ca tu insati l-ai invatat pe acel Episcop despre inmormantarea trupului 

tau: 

Bucura-te, ca in racla de lemn, trupul ai voit a sta; 

Bucura-te, ca, in mare, racla ta, ai cerut a se arunca; 

Bucura-te, ca marea cu valurile ei in lacul Brohti te-a adus; 

Bucura-te, ca in Biserica Sfantului Apostol Toma, trupul tau a fost pus; 

Bucura-te, ca dupa multi ani, trupul tau de barbari din nou a fost aruncat in 

valuri; 

Bucura-te, ca trupul tau a insangerat apele marii din acel loc; 

Bucura-te, ca prm aceasta minune, noi de patimirea ta ne-am instiintat; 

Bucura-te, ca si tu pe noi de tamaduirea a tot felul de boli ne-ai indestulat; 

Bucura-te, Olimpiada, Mireasa Iul Hristos cea preafrumoasa! 

  

Condacul 11: 

 

Imparatul imparatilor impodobind cu darul facerii de minuni Sfintele tale moaste, 

Cuvioasa Olimpiada, nu numai pentru bolnavii ceti se inchina, ci si pen tru noi 

toti, ce sarutam cu dragoste sfin tele tale moaste, ca ceea ce ai indraz nire la 

Hristos, Stapanul tuturor, fa ruga ciuni, ca sa fim paziti in viata aceasta si 

sanatate trupeasca sa ne daruiasca, iar in cea viitoare mantuirea sufleteasca sa 

dobandim ca sa cantam: Aliluia! 

  

Icosul 11: 

 

Faclie mult luminoasa ai stralucit in inima tuturor surorilor, cand, de catre 

egumena, prin lulia, au fost chemate spre cea mai de pe urma sarutare a ta, 

fericita Eupraxia, la care degraba adu nandu-se toate, te plangeau rugandu-te a 

te pomeni in rugaciunile tale, iar mai pe urma, venind si cea tamaduita de tine, 

de la munclrea diavoleasca, plangand cu lacrimi a strigat: 
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Bucura-te, Maica mult milostiva, ceea ce m-al Izbavit de diavolul cel prea 

cumplit; 

Bucura-te, Preacuvioasa, ceea ce pentru mine mult te-ai ostenit sl ai postit; 

Bucura-te, Izvor plin de vindecari al celor neputinciosi; 

Bucura-te, fierbinte rugatoare catre Domnul al celor binecredinciosi; 

Bucura-te, plangerea cea jalnica a tuturor surorilor; 

Bucura-te, ca treci prin moarte, catre desfatarea cea negraita; 

Bucura-te, ca ingerii iti primesc sufletul din materia cea mult postita; 

Bucura-te, ceea ce imparatia cerurilor acum ai dobandit-o; 

Bucura-te, ceea ce vesnicii bucurii acum te-ai invrednicit; 

Bucura-te, ca primesti cununa nevo-intelor, cea mult inflorita; 

Bucura-te, ca acum dantuiesti la nunta Mirelui tau cea nesfarsita; 

Bucura-te, Eupraxia, Mireasa lui Hristos cea preainteleapta! 

  

Condacul 12: 

 

Vrand cerescul imparat a-tl rasplati cu Harurile Sale cele nenumarate, oste nelile 

nevointelor tale, preacuvioasa Eupraxia, n-a zabovit a te dezlega de 

imbracamintea materiei stricacioase, ci grabnic te-a chemat catre cereasca Sa 

imparatie, unde acum te veselesti im preuna cu fecioarele intelepte, cantand 

asa: Aliluia! 

  

Icosul 12: 

 

Laudand si cinstind mutarea ta cea catre Dumnezeu, preacuvioasa Olimpia da, pe 

care in surghiun fiind ai primit-o, cantam si minunata inotare a moastelor tale in 

mare, prin care ne-am invatat a striga catre tine asa: 

  

Bucura-te calatoarea cea minunata catre patria ta, Constantinopol; 

Bucura-te, ca pe mainile prezbiteru-lui loan ai voit a te purta; 

Bucura-te, ca dupa 200 de ani din moastele tale sange a curs; 

Bucura-te, ca patimirea ta prin oasele cele uscate cu izvorarea sangelui nu s-a 

ascuns; 

Bucura-te, ca iar la manastirea cea zidita de tine ai venit; 

Bucura-te, ca pe fecioarele manas tirii prin aducerea moastelor tale le-ai veselit; 

Bucura-te, ca multe tamaduiri bolnavilor ai daruit; 

Bucura-te, ca multa evlavie credin ciosilor ai lasat; 

Bucura-te, ca plata milostivirilor tale la cer o ai invlstierit; 



 11 

Bucura-te, ca veseliei celei vesnice te-ai invrednicit; 

Bucura-te, vindecatoarea trupurilor celor saraci; 

Bucura-te, castigarea bogatiilor ceresti; 

Bucura-te, Olimpiada, Mireasa lui Hristos cea preafrumoasa! 

  

Condacul 13: 

 

O, Preacuvioaselor Maici Olimpiada si Eupraxia, ne rugam voua acum, sa primiti 

de la noi smeritii aceasta mica si nevrednica alcatuita cantare si faceti rugaciuni 

pentru noi, ca si noi sa fim urmasii vietii voastre si sa cantam cu dragoste: 

Aliluia! 

  

(Acest condac se zice de trei ori.) 

  

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1. 
 
 
 


