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ms 7306.p. 5-84 Irmologhion de Petru Lampadarie;p. 85-243 Heruvico-Chinonicar de Petru Lampadarie Peloponisiul.Descriere: Sfîrşitul secolului XVIII, 267 p., 19,5/14 cm.Text în limba greacă, notaţie ante-hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie, cu iniţiale frumos împodobite, două scrisuri diferite.Legat în carton învelit în piele cu chenar şi ornamente florale răspîndite pe întreaga suprafaţă a coperţii. Însemnări în romîneşte cu caractere chirilice. La pp. 264-265 poezia lui I.H.Rădulescu, Cîntarea dimineţii (1830); la p. 266 Ionuţ Pîrvulescu. Anul 1889. Aprilie 1.




































































































































































































































































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	ms 7306. Irmologhion. Heruvico-chinonicar. Petru Lampadarie. Sec.18
	forzaț anterior fix
	liber
	ÎNSEMNARE (am rotit foaia 180 grade ca să se poată citi)

	file goale la începutul cărții
	AXION 8 sept: Străin lucru este maicilor fecioria
	HERUVIC, g2
	ALILUIA, g1
	IRMOLOGHION, Petru Lampadarie Peloponisiu
	CATAVASII
	15 aug, g1
	1
	3,4
	5
	6,7
	8
	9

	25 dec, ambele rînduri, g1
	1
	1
	3,3
	4
	4,5
	5
	6,6
	7
	7,8
	8
	9
	9

	6 ian, ambele rînduri, g2
	1,1
	3,3
	4
	4,5
	5
	6,6
	7
	7,8
	8
	9
	9

	2 febr, g3
	1
	3,4
	5
	6,7
	8,9

	Duminica 3 din Postul Mare, a Sfintei Cruci, g1
	1
	3,4
	5,6
	7,8
	9

	25 mart, g4
	1,3
	4,5
	5,6
	7,8
	9
	9, la Bunavestire

	Florii, g4
	1,3
	4
	5,6
	7,8
	9

	Paști, g1
	1
	3,4
	5,6
	7
	8,9

	Duminica Tomii, g1
	1
	3,4
	5,6,7
	8
	9

	6 aug, g4
	1
	3,4
	5,6,7
	8,9

	Rusalii, g4
	1
	3,4
	5,6
	7,8
	9

	Înălțare, g5
	1
	3,4
	5,6,7
	8,9

	Rusalii, g7
	1
	3,4
	5
	6,7
	8,9

	14 sept, g8
	1,3
	4,5
	6
	7
	8,9



	CONDAC Canonul Mare: Suflete al meu
	ÎNSEMNARE: Ion Pîrvulescu 
	HERUVICE MICI, Petru Lampadarie
	g1
	g7
	g4
	g8
	g5

	CHINONICELE săptămînii, Petru Lampadarie
	Luni: Cel ce faci pe îngerii Tăi, g1
	Marți: Întru pomenire, g7
	Miercuri: Paharul mîntuirii, g4
	Joi: În tot pămîntul, g8
	Vineri: Mîntuire ai lucrat, g5
	Sîmbătă: Fericiți pe care i-ai ales, g5

	ÎNSEMNARE: Ion Pîrvulescu / An 1882
	CHINONICE duminicale: Lăudați pe Domnul, Petru Lampadarie
	g1
	g2
	g3 (cu titlul pe pagina anterioară)
	g4
	g5
	g6 (cu titlul pe pagina anterioară)
	g7
	g8

	CHINONICE la praznice
	Paharul mîntuirii
	14 sept
	25 dec
	6 ian
	25 mart
	Paști
	Duminica Tomii
	Înjumătățirea Cincizecimii
	Înălțare
	Rusalii
	Duminica Tuturor sfinților
	ÎNSEMNARE: Ion Pîrvulescu. Anul 1888
	la Apostoli: În tot pămîntul
	la Sfinți: Întru pomenire veșnică
	6 aug
	8 nov: Cel ce faci pe îngerii Tăi

	LITURGHIA SF. VASILE
	Sfînt, Sfînt, Sfînt, Domnul Savaot, g2, Petru Lampadarie
	Amin
	Amin
	Pe Tine Te lăudăm
	Axion, De tine se bucură (doar a doua parte: Că mitrasul tău scaun l-a făcut) 
	De tine se bucură (doar prima parte, pînă la: Că mitrasul tău) = Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Ἀγγέλων τὸ σύστημα, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος· ἡγιασμένε ναέ, καὶ Παράδεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη, καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν. 

	LITURGHIA DARURILOR mai înainte sfințite 
	Heruvic: Acum puterile cele cerești împreună cu noi
	Chinonic: Gustați și vedeți că bun este Domnul

	Apărătoare Doamnă, g8, pe larg
	Apărătoare Doamnă
	Ca cei izbăviți
	Aducem ție
	Ci ca ceea ce ai
	Din tot felul
	Ca să strigăm

	PROCHIMENELE mari din Postul Mare
	Să nu întorci fața Ta
	Dat-ai semn, g8

	CONDACUL Canonului mare: Suflete al meu, g2
	TOATĂ NĂDEJDEA mea spre tine o înalț Maica lui Dzeu
	la ACATIST
	Dzeu este Domnul, g8
	Porunca cea cu taină, g8

	SĂPTĂMÎNA MARE
	Aliluia, g8
	Iată Mirele
	Cînd slăviții ucenici, g8
	Heruvic în Joia Mare: Cinei Tale celei de taină, g6
	Heruvic în Sîmbăta Mare: Să tacă tot trupul, g5 (titlul pe pagina anterioară)
	Chinonic în Sîmbăta Mare

	???, g5
	ANTIFON, g4
	Din tinerețile mele
	Cei ce urîți Sionul
	Prin Sfîntul Duh tot sufletul
	Prin Sfîntul Duh izvorăsc

	ÎNSEMNARE: Ion Pîrvulescu. Anul 1889
	BINECUVÎNTĂRILE Învierii, g5
	1
	2
	3
	4
	S
	Șa
	Aliluia

	DOXOLOGII
	g1
	Slavă Ție celui
	Lăudămu-Te
	Doamne Împărate
	Doamne Dzeule
	Primește rugăciunile
	Că Tu ești Unul Sfînt
	În toate zilele
	Învrednicește-ne
	Bine ești cuvîntat
	Fie Doamne
	Bine ești cuvîntat
	Doamne scăpare
	Doamne către Tine
	Că la Tine este
	Tinde mila Ta
	Sfinte Dzeule 
	Slavă
	Și acum (fără inițială)
	Sfinte
	Sfinte
	Sfinte
	Sfinte

	g4
	Slavă Ție celui
	Lăudămu-Te
	Doamne Împărate
	Doamne Dzeule
	Primește rugăciunile
	Că Tu ești Unul Sfînt
	În toate zilele (fără inițială)
	Învrednicește-ne 
	Bine ești cuvîntat
	Fie Doamne (fără inițială)
	Bine ești cuvîntat
	Doamne scăpare (fără inițială)
	Doamne către Tine
	Că la Tine este (fără inițială)
	Tinde mila TaTinde mila Ta
	Sfinte (fără inițială)
	Slavă (fără inițială)
	Și acum
	Sfinte
	Sfinte
	Sfinte
	Sfinte

	g6
	Slavă Ție celui
	Lăudămu-Te (fără inițială)
	Doamne Împărate
	Doamne Dzeule
	Primește rugăciunile
	Că Tu ești Unul Sfînt (fără inițială)
	În toate zilele
	Învrednicește-ne
	Bine ești cuvîntat
	Fie Doamne (fără inițială)
	Bine ești cuvîntat
	Doamne scăpare (fără inițială)
	Doamne către Tine (fără inițială)
	Că la Tine este
	Tinde mila Ta (fără inițială)
	Sfinte Dzeule (fără inițială)
	Slavă (fără inițială)
	Și acum
	Sfinte fără de moarte miluiește-ne pre noi 
	celelalte Sfinte lipsesc (1 foaie și jumătate goale)


	POLIELEU: Robii Domnului, g5, Petru Lampadarie
	Robii Domnului
	Cei ce stați
	Lăudați pe Domnul
	Cîntați numele Lui
	Că pe Iacov
	Pe Israil spre moștenire 
	Că eu am cunoscut
	Și Domnul nostru (fără inițială)
	Toate cîte a vrut
	În mări și întru toate
	Ridicînd nori
	Fulgerele spre ploaie
	Cel ce scoate vînturile
	Carele a bătut
	De la om pînă la dobitoc (fără inițială)
	Trimis-a semne
	Întru faraon și întru toate slugile
	Carele a bătut neamuri multe
	Și a ucis împărați
	Pe Sion
	Și pe Og
	Și toate împărățiile (fără inițială)
	Și le-a dat pămîntul
	Moștenire lui Israil
	Doamne numele Tău (fără inițială)
	Și pomenirea Ta
	Că va judeca Domnul
	Și spre slugile Sale (fără inițială)
	Idolii neamurilor
	Gură au
	Ochi au
	Urechi au (fără inițială)
	Că nu este duh în gura lor
	Asemenea lor să fie
	Și toți cei ce se nădăjduiesc
	Casa lui Israil (fără inițială)
	Casa lui Aaron
	Casa lui Levi
	Cei ce vă temeți
	Bine este cuvîntat Domnul din Sion

	SLAVA Polieleului: Η ΥΠΕΡΑΡΧΙΟΣ ΘΕΟΤΗΣ = Dumnezeirea cea mai presus de începătorie, g5
	ȘI ACUM la Polieleu: Παντάνασσα Πανύμνητε = ???rom?, g5
	ÎNSEMNARE: Ion Pîrvulescu, An 1890, Februarie 27, Ion Popescu ...
	PASAPNOARIA = Toată suflarea
	HRISTOS A ÎNVIAT
	ZIUA ÎNVIERII
	Slavă
	Și acum
	Ziua Învierii

	PE STĂPÎNUL (nu are inițială)
	ÎNSEMNARE: Bunicul Neculae Popa (cîntăreț) / Tatăl Gavril N. Popescu (cîntăreț și notar) / Emil G. Popescu (elev clasa IV SNM, comuna Runcu, județul Dîmbovița)
	ÎNSEMNARE pe două pagini
	ÎNSEMNARE: Ionuț Pîrvulescu / Anul 1889 / Aprilie 1
	SOCOTELI
	ÎNSEMNARE 
	forzaț fix posterior

