





































































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	Manuscrise muzicale româneşti de la Muntele Athos 
	34_ms. ante1852_Sf.Liturghie, Vecernie, Utrenie, Postul Mare
	Rînduiala Dumnezeieștii Liturghii 
	Psalmul 102, g8
	Psalmul 145, g7Zo
	Condace ce se cîntă și Icoasele Maicii Domnului, g8: Apărătoare Doamnă...
	Trisaghion, g2 
	La ieșirea arhiereului în mijlocul bisericii, g2 

	Cîți în Hristos, g1
	La praznicele cinstitei Cruci, g2
	Aliluia înaintea Sfintei Evanghelii, de Ioan Protopsaltul, g1
	Heruvice 
	Heruvice, a lui Petru Peloponisiu, g1 
	Heruvic a lui Petru Lampadarie, g8

	Axion
	g1
	g5
	g6

	Chinonic de duminici, a lui Vizantiu, g1
	Chinonic la Înviere, a lui Grigorie întîiul psalt, g3
	Răspunsurile mari 
	Răspunsuri la Liturghie, g8
	După rugăciunea amvonului, g2: Fie numele...
	La Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului Ioan Gură de Aur, g8

	Postul Mare 
	Heruvic de Postul Mare, g1: Acum puterile...
	Heruvic de Petru Lampadarie, g6: Acum puterile...
	Chinonic a lui Petru Lampadarie, g5Ke: Gustați...
	Heruvic în Sfînta și Marea Joi, g6: Cinei Tale...
	Heruvic din Sfînta și Marea Sîmbătă, a lui Iacov întîiul psalt, g1, Să tacă...
	Axionul în Sfînta și Marea Joi, de Macarie ieromonahul, g6, Din ospățul...
	În Sîmbăta Mare, g6, Nu te tîngui...
	Prochimenele Duminică seara, g8 
	Să nu întorci...
	Altul asemenea, Dat-ai moștenire...

	La Liturghia cea mai nainte sfințită, g1, Să se îndrepteze...
	Altul, g6


	Slujba Învierii în scurt
	Hristos a înviat, g1
	Altul, argon, g5Ke

	Irmosul, g1, Îngerul a strigat
	Ziua Învierii, g5, facerea lui Macarie ierom.

	Axioane prăznicare 
	Irmosul la Înjumătățirea Praznicului, g8: Străin lucru...
	Irmosul la Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, g5: Mărește sufletul meu...
	Mai mare, g5 

	Irmosul la Pogorîrea Sfîntului Duh, g4, Bucură-te...
	Irmosul la Schimbarea la față, g4: Mărește sufletul meu...
	altul

	La Adormirea Maicii Domnului, g1: Neamurile...
	Mai mare

	La Nașterea Maicii Domnului, g8: Mărește...
	La Înălțarea Cinstitei Cruci, g8, Mărește...
	La Intrarea în Biserică, g4: Îngerii intrarea...
	La Bunavestire, g4: Binevestește...
	La Nașterea lui Hristos, g1: Mărește...
	Alt Irmos, g1 

	La Tăierea Împrejur, g6, Mărește...
	La Botezul Domnului, g6, Mărește...
	Alt Irmos, g6

	La Sfinții Trei ierarhi, g6
	La Întîmpinarea Domnului, g3
	La Duminica Floriilor, g4

	La Liturghia Sfîntului Vasile 
	Pe arătătorul, g2
	Aghioasele ce se cîntă la Dumnezeiasca Liturghie a marelui Vasile, g2
	Axion, g8: De tine se bucură...


	Cîntări de noapte
	La Vecernia cea Mare
	Anixandare, g8
	Fericit bărbatul, g8
	Rînduiala Utreniei
	Troparele după Canonul troicinic, g2
	Binecuvîntările, g5
	Antifoane la Praznice și sărbători împărătești, g4
	Stihira ce se cîntă la tunderea monahilor, g5: Brațele părintești...
	[Stihuri din Polieleu, g4]
	Polieleu Robii Domnului, g4
	Acesta se cîntă în trei Duminici, Polieleu La rîul Babilonului, g3
	Condacul Acatistului Adormirii, g8: Ceea ce din toate neamurile...
	În toate zilele, g8: Slobozește-ne pe noi din toate nevoile...

	Mai în scurt, g8: Apărătoare Doamnă...
	Veniți să fericim pe Iosif, g5

	Heruvic, g6 facerea lui Grigorie Protopsaltul
	Axion, g2
	Axion, g3
	Irmos ce se cîntă la Nașterea Maicii Domnului și în Miercurea Înjumătățirii Praznicului, de părintele Macarie, g8: Străin lucru...
	Însemnări: ? 1852 martie 8 zile. Ne-au călugărit la Postul cel Mare opt ... 1.Teofan. 2. Teodosie. 3. Dometian. 4. Miron. 5. Iosaf. 6. Teofilact. 7. Calist. 8. Doroftei. Fiind frați întru Hristos din călugărie. ?
	Însemnări: ? 1883 august 5 zile M-am făcut însumi ?

