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Această carte de cîntări alese, este dăruită de P.C.Sa Ieroschimonahul Pimen Teodorescu Prodromitul, în anul 1928 - fiind stareț în Prodromu, Schitul Românesc; și acum a devenit proprietate a Chiliei mele cu Patronul Tăierea Capului Sfîntului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Stavronichita Sfîntul Munte Athos - 1940 - Ianuarie. Arhim. Antipa Dinescu cu ucenicii mei: Eftimie și




































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	Manuscrise muzicale româneşti de la Muntele Athos 
	4. Carte de cîntări alese, scrisă la Schitul Prodromu, sfîrșitul sec.XIX
	mai multe foi albe
	Această carte de cîntări alese, este dăruită de P.C.Sa Ieroschimonahul Pimen Teodorescu Prodromitul, în anul 1928 - fiind stareț în Prodromu, Schitul Românesc; și acum a devenit proprietate a Chiliei mele cu Patronul Tăierea Capului Sfîntului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Stavronichita Sfîntul Munte Athos - 1940 - Ianuarie. Arhim. Antipa Dinescu cu ucenicii mei: Eftimie și
	Cartea mea, Pimen Monahul Prodromitul, 1891 Octombrie 24
	Anixandare 
	Anixandare mari, ale lui Ioan Cucuzel, traduse de s.s. părintele Nectarie protopsaltul după ifosul Sfîntului Munte, g8
	Anixandarele Sfîntului Ioan Cucuzel, prescurtate de kir Hurmuz Hartofilax, traduse din grecește în românește de s.s. părintele Nectarie Protopsaltul, g8
	Anixandare, ale Sfîntului Ioan Cucuzel, prescurtate de s.s. părintele Nectarie Protopsaltul, g8

	Fericit bărbatul 
	Fericit bărbatul, la Vecernia mare la Privegheri, a lui Teodor Fokaes ..., și tradus de s.s.părintele Nectarie protopsalt al Sfîntului Munte Athos, care se pustnicește la Sfîntul Schit românesc, 1885 noiembrie12, Paisie ier. pro.ploieșteanu.
	Fericit bărbatul, a lui Manuil, tradus de părintele Nectarie, g8
	Fericit bărbatul, a lui Petru Lampadarie și tradus de s.s.p.Nectarie, g8
	La Vecernie, a p.Nectarie, g8

	Kekragarii, ale Sfîntului Ioan Damaschin, traduse de s.s.Părintele Nectarie protopsaltul Sfîntului Munte Atonul 
	g1
	g2
	g3
	g4
	g5
	g6
	g7
	g8

	Dogmaticile, pe cele opt glasuri 
	g1
	g2
	g3
	g4
	g5
	g6
	g7
	g8

	Lumină lină, la Înserarea cea mare, a părintelui Nectarie, la Vohod, g2
	Prochimene săptămînare
	Născătoare de Dumnezeu... 
	Troparul Născătoarei de Dumnezeu pe opt glasuri, a lui Petru Berechet, tradus de s.s.Schimonahul Nectarie protopsaltul: Născătoare de Dumnezeu...
	Alt Tropar mai grabnic, g5

	Troparul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos la Litie pe opt glasuri, tonisit de părintele Nectarie protopsaltul Sfîntului Munte, 
	Troparul Botezului, la Litie pe opt glasuri, tonisit de părintele Nectarie protopsaltul Sfîntului Munte în schitul românesc
	Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh, la Litie, Troparul pe opt glasuri, tonisit de s.s.părintele Nectarie schimonahul protopsaltul român Sfîntul Munte
	La Ajunul Nașterii Domnului, la Ceasurile Împărătești, Slavă Și acum, de la Ceas 9, a lui Iacov, traduse de sfinția-sa părintele Nectarie protopsaltul, g6: Astăzi Se naște din Fecioară...
	Ajunul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, la Ceas 9, Slavă Și acum, g5: Mîna ta care s-a atins...
	Sfînta și Marea Vineri, la Ceas al nouălea se cîntă Slavă Și acum, g6: Astăzi S-a spînzurat...
	La Postul Mare, Prochimenele de Duminică seara, g8
	Stihira Stihoavnei din Duminica lăsatului de carne, a lui Iacov întîiul cîntăreț, g4: Strălucit-a darul...



