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Note
Această Carte de cîntări este proprietate a Chiliei mele cu patronul Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul şi Înainte-Mergătorul. Mănăstirea Stavronichita, Sfîntul Munte Athos - 1928 ianuarie 1. Stareţ arhimandrit Antipa Dinescu, cu ucenicii mei Eftimie şi Lazăr monahii.
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Note
Această Carte de cîntări este donată de subsemnatul Bisericii Sfîntului Mina după cererea stareţului Casi. M.Eftimie Anghelescu, 1951 oct. 3

stavropoleos
Note
Doxastar, ce cuprinde în sine Slavele tuturor Praznicelor împărăteşti, a Mîntuitorului, a Maicii Domnului şi a sfinţilor mai mari de peste an, care sînt facerea lui Iacov Protopsaltul. Iar Slavele tuturor Stihoavnelor sînt facerea lui kir Hurmuz. S-au tradus din greceşte în româneşte de sfinţia-sa părintele protopsalt Nectarie. Tomul 2, 1907 august 7, Sfîntul Munte, Pasarion Şobotariul.
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	Slavele pe 8 glasuri, facerea lui kir Iacov protopsaltul
	Februarie 2, Întîmpinarea Domnului Iisus Hristos
	La Doamne strigat-am, Slavă Şi acum,g6, Să se deschidă uşa
	La Litie, Slavă, g5, Cercaţi Scripturile
	La Litie, Şi acum, g5, Cel vechi de zile
	La Stihoavnă, g8, Cel ce Se poartă
	La Laude, g6, Cel ce bine ai voit

	Martie 25 de zile, Bunavestire a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Mariei
	Ds, g6
	Litie, g2
	Stihoavnă, g4
	Laude, g2

	Aprilie 23, Pomenirea Sfîntului Marelui Mucenic Gheorghe purtătorul de biruinţă
	Ds, g6
	Litie, g2
	Stihoavnă, g4
	Laude, g5

	Mai 21, Sfinţii Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena
	Ds, g2
	Litie, g5
	Stihoavnă, g8
	Laude, g8

	Iunie 24, Naşterea Sfîntului slăvitului Proroc, Înainte-Mergătorului şi Botezătorului Domnului Ioan
	Ds, Slavă, g6
	Ds, Şi acum, g6
	Litie, g5
	Stihoavnă, Slavă, g8
	Stihoavnă, Şi acum, g8
	Laude, g6

	Iunie 29, Sfinţii slăviţii Apostoli Petru şi Pavel
	Ds, g4
	Litie, g5
	Stihoavnă, g6
	Laude, g6

	Iulie 12, Pomenirea sfintei icoane a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu ce se numeşte Prodromiţa
	Ds, g6
	Litie, g4
	Stihoavnă, g5

	Iulie 20, Pomenirea Sfîntului Proroc Ilie
	Ds, g6
	Litie, g4
	Stihoavnă, g6
	Laude, g8

	Iulie 27, Pomenirea Sfîntului marelui mucenic Pantelimon
	Ds, g6
	Litie, g5
	Stihoavnă, g8
	Laude, g4

	August 6, Schimbarea la faţă a Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos
	Ds, g6
	Litie, Slavă, g5
	Litie, Şi acum, g5
	Stihoavnă, g6
	Laude, g8

	August 15, Adormirea Maicii Domnului
	Ds, pe 8 glasuri
	Litie, Slavă, g5
	Litie, Şi acum, g5
	Stihoavnă, g4
	Laude, g6

	August 29, La tăierea cinstitului cap al Sfîntului slăvitului Proroc Ioan Botezătorul
	Ds, g6
	Litie, g5
	Stihoavnă, g8
	Laude, g6

	Slava Polieleului, g4, a lui kir Daniil
	Slava Polieleului, g5, a lui kir Petru Lampadarie



