
stavropoleos
Note
95mAntologie cuprinzînd Cîntări la Sfînta Liturghie, Heruvice, Axioane, Chinonice de Macarie Ieromonahul, Grigorie Protopsaltul, Petru Lamapadarie, Gheorghe Criteanu.Mijlocul secolului al XIX-lea, 280 p. (paginaţie originală pînă la p. 252., fascicole numerotate în josul paginii la mijloc), 16,5x12 cm.La p. 253: „De mine Anton Pann, profesorul de cîntări Seminarului Sf. Mitrop. La Adormirea Maicii Domnului.”Text în română și greacă, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie de mai multe mîini. Împodobit cu un desen pe pagina de deschidere semnat jos cu caractere chirilice: „Tomaida” şi un frontispiciu pe prima pagină realizate cu guaşe colorate în galben, roşu, verde şi cu gravuri lipite. Legat în carton şi pînză de legătorie cu cotor de piele, medalion central cu cruce pe coperta I şi potir pe coperta II. Pe coperta I: „L. Dumitrescu”.Însemnări (foarte multe însemnări de proprietar pe foile din faţă şi spate, în româneşte cu caractere chirilice)		A doua foaie: "Această Carte este A Machi Porfiri. Cîntăreţ din monastiri Pasirei. 1876 Dicem 12"		A cincea foaie: "Dau această carte Părintelui Grigore Miron slujitor al Sf. Mănăstiri Pasărea, spre amintire şi spre pomenire. Tomaida I. Dancu, Ecliziarhă. Domnica Dancu.1938 Nombre 24"		p.284: "Doamne Doamne, Caută din Cer şi vezi cât mai rabdu şi să nu cred. Stau în locu şi mă gândescu pe ce drum a se pornescu.  Porfiriea monahia cântăreţu 1879"

























































































































































































































































































































































































































































































































































95m. 
Antologie cuprinzînd Cînt�ri la Sfînta Liturghie, Heruvice, Axioane, Chinonice de Macarie Ieromonahul, 
Grigorie Protopsaltul, Petru Lamapadarie, Gheorghe Criteanu. 
Mijlocul secolului al XIX-lea, 280 p. (pagina�ie original� pîn� la p. 252., fascicole numerotate în josul 
paginii la mijloc), 16,5x12 cm. 
La p. 253: „De mine Anton Pann, profesorul de cînt�ri Seminarului Sf. Mitrop. La Adormirea Maicii 
Domnului.” 
Text în român� �i greac�, nota�ie hrisantic�, scris cu cerneal� neagr� �i ro�ie de mai multe mîini. 
Împodobit cu un desen pe pagina de deschidere semnat jos cu caractere chirilice: „Tomaida” �i un 
frontispiciu pe prima pagin� realizate cu gua�e colorate în galben, ro�u, verde �i cu gravuri lipite.  
Legat în carton �i pînz� de leg�torie cu cotor de piele, medalion central cu cruce pe coperta I �i potir pe 
coperta II. Pe coperta I: „L. Dumitrescu”. 
Însemn�ri (foarte multe însemn�ri de proprietar pe foile din fa�� �i spate, în române�te cu caractere 
chirilice) 
  A doua foaie: "Aceast� Carte este A Machi Porfiri. Cînt�re� din monastiri Pasirei. 1876 
Dicem 12" 
  A cincea foaie: "Dau aceast� carte P�rintelui Grigore Miron slujitor al Sf. M�n�stiri 
Pas�rea, spre amintire �i spre pomenire. Tomaida I. Dancu, Ecliziarh�. Domnica Dancu.1938 Nombre 24" 
  p.284: "Doamne Doamne, Caut� din Cer �i vezi cât mai rabdu �i s� nu cred. Stau în locu 
�i m� gândescu pe ce drum a se pornescu.  Porfiriea monahia cânt�re�u 1879" 
 
(cu ro�u num�rul paginii în pdf) 
95m CUPRINS - ÎNSEMN�RI 
Coperta anterioar�: "I.Dumitrescu" (impresiune oarb�, caractere latine) 
Verso forza� liber marmorat=f1: "1880 anni / [...]" (creion, caractere latine) 
- "la Apolinarie 4 fr. / la Ilie 3 fr. / la Simforiea 4 fr; 2 bani" (cerneal� indigo, caractere 
latine) 
- "1887 Aprilie [...] / a b c d e / Am cântat agios / afteosu / Agios ischiros / Agios Atana / 
Elieison" (creion, caractere latine) (Trisaghion gr) 
pseudo203=f2: "Aceast� Carte / este A Machi / Porfiri Cînt�re� / din monastiri / Pasirei / 
1876 Dicem 12" (cerneal� neagr�, caractere latine) 
- [...] (cerneal� neagr�, �ters cu cerneal� indigo, caractere latine) 
- [...] (cerneal� neagr�, neume) 
A patra foaie=f3: "În anul 1901 Martie / 18 în ziua de Sfântu / Kiril Arhiepiscopu / 
Ierusalimului / S-a cutremurat / p�mântul în vremea / leturghii (când) dup� ce / s-a 
ispr�vit sfânt pe la / ceasurile (9 1/2) nou� �i / jum�tate  �i a �inut 2 minute / încât s-a 
zvonit toate maicile / din Sf. Biseric�." (cerneal� albastr�, caractere latine) 
- verso=f4: "1900 augustu 4 / Amu citit totu / ce se vede aci / Sile�te [...] cânt�ri / a 
înv��a c� mâine / poimâine te vei / Bucura" (creion, caractere latine) 
- "În anul 1901 Maiu în / 6 Duminic� pe la ciasurile / 12 ziua s-a v�zut un cearc�n / 
mare împrejurul soarelui / Filoftea"  (cerneal� indigo, caractere latine) 
A cincea foaie=f5: "Dau aceast� carte / P�rintelui Grigore Miron / slujitor al sf. M�n�stiri 
/ Pas�rea, spre amintire / �i spre pomenire / Tomaida I. Dancu / Ecliziarh� / Domnica 
Dancu / 1938 Nombre 24" (cerneal� neagr�, caractere latine) 
- verso=f6: Miniatur� pe toat� pagina: chenar triplu ca o ram� verde-ro�u-galben; cruce, 
IS HS NI KA, K. L. ; în afar�: scris cu ro�u: Tomaida(caractere chirilice) 
p.1=f7: "Începutul Cânt�rilor / Sfintei Liturghii / glas al doilea" 
- miniatur� frontispiciu: pom cu �arpe (culori vii) 
p.5=f11: "Finitu Fini" (cerneal� neagr�, caractere latine �i grece�ti) 



- GR “Ton ... Aliluarion psalete meta ton Apostolon ihos protos Di” [Aliluiar ce se cînt� 
dup� Apostol glas 1 Di] 
p.8=f14: GR “Ta Heruvica sintoma melopoiiten para ton aeimniton didaskalon Petros 
Lampadariu tu Peloponisiu, ... Grigoriu Protopsaltu ihos protos Pa” [Heruvice mici 
facerea lui Petru Lampadarie Peloponisiu, ... Grigorie Protopsaltu glas 1 Pa]  
p.12=f18 “Facere a lui Grigorie Protopsaltu Glas 2 Pa”  
p.16=f22 “Facere a acestuia�i Grigorie Glas 3 de la Ni” 
p.20=f26 “Facerea lui kir Petru Lampadarie Glas 4 Di” 
p.24=f30 “Facerea a acestuia�i Petru Glas 7 Zo” 
p.28=f34 “Facerea a acestuia�i Petru Glas 8 Ni”  
p.32=f38: "Heruvicile s�pt�mânei române�ti / a�ezate de sfin�ia sa p�rintele / Macarie 
ieromonahul dup� cele grece�ti / glas 1" (cerneal� ro�ie, caractere chirilice) 
p.36=f42 “Facerea lui Grigorie Protopsaltul Glas 2 Pa”  
p.41 - 46 lipsesc   
p.51=f51 “Facerea acestuia�i kir Petru Glas 7 Zo”                                            
p.56-57=f56-57 goale 
p.58=f58 “Facere acestuia�i kir Petru Glas 8 Ni”                                            
p.61=f61: ornament fluture 
p.62=f62: "Câteva heruvice mari facerea lui / kir Petru Efesiu" 
p.72=f66 Slav�/Ziua Învierii Glas 5 Pa 
p.74=f68: �tampila Funda�iei                                
p.75 - 77 nescrise 
p.78=f69: frontispiciu floral (cerneal� ro�ie) 
- "Un heruvic rumânesc mare fa/cerea lui Kir Antonie profesorul" 
p.84=f75: "Alt heruvic facerea" 
p.92=f83: "Irmoase ce s� cânt� la praznicile / cele împ�r�te�ti �i ale N�sc�toarei / de 
Dumnezeu în loc de Cuvine-se cu adev�/rat. La Na�terea Domnului nostru Is. Hs." 
p.94=f85 "Alt irmos" 
p96=f87 La Întîmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos g3 Ga ca de la Ni 
p.99=f90 La Botezul Domnului nostru Iisus Hristos glas 2 Pa 
p.102=f93: "Alt irmos" 
p.104=f95: modificare a textului cu o band� de hârtie scris� 
- "La Buna Vestire a sfintei prea/curatei N�sc�toarei de Dumnezeu �i / pururea 
Fecioarei Mariei" 
p.105=f96 La Intrarea in Biseric� 
p.108=f99 La Duminica Floriilor Vu leghetos 
p.110=f101 La Sfînta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos Glas întîi 
p.113=104 La Miercurea înjum�t��irii praznicului Glas 8 Ni  
p.115=f106: "La În�l�area Domnului Dumnezeu �i / Mântuitorului nostru Is Hs" 
p.117=f108 La Pogorîrea Duhului Sfînt Glas Leghetos Vu 
p.119=f110 La Schimbarea la fa�� a Domnului nostru Iisus Hristos, Glas leghetos Vu 
p.121=f112: t�ietur� din foaie 1/4cm2 la tran�a frontal� cu text 
p.121=f112 La Adormirea Preasfintei N�sc�toarei de Dzeu, Glas 1 Pa 
p.124=f115 La În�l�area cinstitei �i de via�� f�c�toarei Cruci, Glas 8 
p.126=f117: "Axioanele s�pt�mânii rumâne�ti / f�cute p� toate glasurile, Glas 1 Pa"  



p.128=f119 Glas 2 Di 
p.131=f122: "Acesta este glas al treilea Ga"                    
p.134=f125 Glas 5 Pa 
GR p.137=f128: "Glas 6 Grecesc Pa" 
p.140=f131 Glas 7 Zo 
p.142=f133 Glas 8 Ni 
p.145=f136: "Chinonicele s�pt�mânii rumâne�ti face/rea lui kir Petru Lampadarie / 
acesta este de luni" 
p.149=f140: "Chinonic de mar�i Glas 7 Zo" 
- "De aici nu trebuie" (creion, caractere latine) 
p.153=f144: "Chinonic de miercuri"                            
p.157=f148: "Chinonic de joi"                            
p.161=f152: "Chinonic de vineri" 
p.164=f155: "Chinonic de sâmb�t�"                           
p.168=f159: "Chinonic de duminec�"                
p.174 este nescris� 
p.175=f165 Chinonic ce se cînt� duminic� Glas 8 Ni 
p.179=f169: "prin urmare / acest� chinonicu / nu trebuie �i / tote chinonicile / cu totu se 
�terg" (creion, caractere latine) 
 p.180 �i urm�toarea nenumerotat� sunt nescrise 
p.ante181=f170 (nenumerotat�): gravur� alb-negru Maica Domnului cu Pruncul 
- "Ra Ro Ge" (cerneal� ro�ie, gr.) 
p.181=f171: "Alte chinonice ce s� cânt� la pra/znicile cele împ�r�te�ti; acesta / este la 
Na�terea Domnului nostru Is Hs, facerea lui Kir Daniil protopsaltul" 
p.185=f175: "La Botezul Domnului nostru Is Hs / facerea lui Kir Daniil protopsaltul" 
p.189=f179: "Chinonic la Pa�ti facerea lui Kir Petru / Lampadarie" 
p.193=f183: "Chinonic la În�l�are facerea lui kir / Daniil protopsaltul" 
p.197=f187: "La Pogorârea Duhului Sfânt facerea / lui kir Daniil protopsaltul" 
p.202=f191: "La sfânta �i dumnezeiasca Scimba/re la Fa�� a Domnului Dumnezeu �i / 
Mântuitorului nostru Is Hs face/rea lui Kir Daniil protopsaltul" 
p.206=f196: "La În�l�area cinstitei �i de via�� / f�c�toarei Cruci facerea lui Kir / Petru 
Lampadarie"  
p.210=f200: "pân� aici nu mai trebuie"                                    
p.post210 este nescris� 
p.ante211=f201 gravur� necanonic� Iisus binecuvântând 
p.211=f202: "Rânduiala Liturghiei marelui Vasilie / ce s� cânt� în Postul cel mare �i / la 
alte praznice împ�r�te�ti" 
p.216=f207: "Acesta s� cânt� în loc de Axion" 
p.223=f214: "Acesta s� cânt� dup� Axion în ziua Sfântului Vasilie" 
p.224=f215: "Acesta s� cânt� la Prezv��tenie în loc de Heruvic" 
p.227=f218: "În sfânta �i marea Joi în loc de Heruvic �i de Chinonic s� cânt� acesta" 
p.231=f222: "În sfânta �i marea Joi în loc de Axion s� cânt� acesta" 
p.235 - 240 lipsesc 
p.241=f226: "În sfânta �i marea Sâmb�t� în loc de / Axion s� cânt� acesta" 



p.247=f232: "În sfânta �i marea Sâmb�t� în loc de Chi/nonic facerea lui Kir Grigorie / 
Criteanul" 
p.252 nescris� 
Alte scrisuri (mîini): 
p.253=f237: "De mine Anton Pann, profesorul / de cânt�ri Seminarului Sf. Mitrop / la / 
Adormirea Maicii Domnului" 
p.255=f239: "Tonisit de Anton Pann, profeso/rul Seminarului Sf. Mitropolii" 
p.258=f242 Heruvic mare Glas 3 
p.264=f248: "Axion rum�nesc / glas al �as�lea"                         
p.268 - 270 nescrise 
p.271=f252: "Agios Aftiosu / Agios Ischirosu / Agios Aftanatu / Eleisanimasa" (creion, 
caractere latine) 
p.272, 273 nescrise 
p.274=f253: "Facera a acestuea�i Petru / Labadarie" 
p.279=f258: "Facerea a lui kir Grigorie / protopsaltul, glas / 6" 
- "Facerea" (creion, caractere chirilice) 
p.280=f259: socoteli (cerneal� neagr�, caractere latine) 
- "Anu 1879 [...]" (creion, caractere latine) 
- "pun la oca de ap�" (cerneal� neagr�, caractere latine) 
p.281-282=f260-261: "Dulce�urile cum se face / D-�� (dulcea��) de corcodu�i, pui la / o 
oca de zah�r 3 litre 50 / corcodu�i, �i ap� 3 [...] mari / �i sare de l�mâie / pu�in. D-�� de 
c�p�uni pui la o oca de zah�r 3 litre / 50 de c�p�uni �i ap� 3 [...]. D-�� de vi�ine pui la o 
oca de zah�r �i 50 vi�ine / o oca de vi�ine �i o cea�c� / de ap�, // D�� portocale / o oca 
de zah�r �i / 3 litre de ap� �i / 5 portocale mari / dup� ce se tope�te / zah�ru f�r� s� se / 
lege pui �i fructele / de se leag� odat� / tingirea s� fie acope/rit� sare de l�mâi / �i felie 
de l�mâie" (creion, caractere latine) 
p.283 nescris� 
p.284=f262: "Doamne Doamne / Caut� din Cer� / �i vezi cât / mai rabdu / �i s� nu cred / 
Stau în locu / �i m� gân/descu pe ce / drum a se po/rnescu / Porfiriea / monahia 
cânt�/re�u 1879" (creion, caractere latine) 
p.285=f263: "1881 Ag 21 / s-au sup�ratu / Maica pe mama / mea [...]" (creion, caractere 
latine) 
- "Por" (creion, caractere chirilice) 
- "Porfirie Demitrescu monahia / 1887 Ianuarie 5" (creion, caractere chirilice, latine) 
p.286=f264: "1887 Maiu 22 / s-au ales Maica / stare�a / Porfiriea" (creion, caractere 
latine) 
p.287=f265: "în Anu 1878 Ienari / 18 în ziua de S�i Atanasie / �i Chirilu Au încetat / 
Scumpa mea mam� / Tiodosia Schimonahia / din vremelnica via�� / mutându-se în cea / 
ve�nic� via�� la orile 7 / seara / 1878 Maritie 1 / [...] în tâia prim�va/r� v�d c� azit�zi ai / 
sosit mie nici o bucurie / în acest anu mi-a / urisitu am pierdutu / pe mama Dulce" 
(cerneal� neagr�, caractere latine, chirilice) 
p.288=f266: "Mam� care m-ai / n�scutu: Întorcu / ochi plini de lacr�mi / s� mai vad� pe 
mama / mea: Nu-i putin�� / nu-i speran�� nici nu / este de vorbit / Ca s� mai am 
mângâ/iere: Aici pe acest / p�mânt finescu" (cerneal� neagr�, caractere latine) 
- "Porfiria Demitrescu" (cerneal� albastr�, caractere chirilice, latine) 



verso forza� marmorat posterior=f267: "Dumnezeule putente / Ai mil� de ai t�i orfani / �i 
m� scap� de r�sboiul / celui de ameaz� zi. / Dumnezeule din ceru / Ajut�-mi s� cânt 
mereu / �i s� cânt cu mare / Credin�� ca la o / Nalt� Providen��. / Cugetili cele rele de la 
/ mine s� se spele / s� r�mâie suvenire / lucrarili cele bune. / fine. / Piorfirie monahie / Zi 
1876 Decemvre 14"  (cerneal� neagr�, caractere latine) 
forza� liber posterior=f268: "am scris la finu foto/grafiile 15 fr. �i pietraru / 25 am scris la 
finu. / aci ast� carte apar�ine / Maicilor Tomaida / �i Domnica Jonescu" (cerneal� 
neagr�, caractere latin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95m. Manuscris muzical: HERUVICE, CHINONICE, AXIOANE; scoar�e mucava; cotor 
piele neagr� împ�r�it în 4 registre de linii duble aurii; fe�e pânz� de leg�torie neagr� cu 
chenar �i medalion central (cruce / potir); capital industrial; forza� hârtie modern� gri �i 
marmorat maro-roz-ro�u; hârtie manual�, linii de ap� orizontale; fascicolele numerotate 
chirilic original; cerneal� neagr�, ro�ie �.a.; limba român�, greac�; caractere chirilice, 
grece�ti, latine; uzur� func�ional�, corpul c�r�ii a fost t�iat 
 

95m CUPRINS (cu ro�u num�rul paginii în pdf) 
 

CÂNT�RILE SFINTEI LITURGHII: 
GR. Trisaghion cu Dinamis: Amin. Aghios o Teos, gl.2, p.1=f7 
GR. Aliluiar pe larg, gl.2, p.5=f11 
GR. Heruvic, dup� Petru Lampadarie din Peloponez, de Grigoriu Protopsaltul, gl.1, 
p.8=f14 
GR. Heruvic, facere a lui Grigorie protopsaltul, gl.6, p.12=f18 
GR. Heruvic, facere a acestuia�i Grigorie, gl.3, p.16=f22 
GR. Heruvic, facerea lui kir Petru Lampadarie, gl.4, p.20=f26 
GR. Heruvic, facere a acestuia�i Petru, gl.7zo, p.24=f30 
GR. Heruvic, facere a acestuia�i Petru, gl.8, p.28=f34 
 
RO. Heruvic, de Macarie ierom. dup� gr., gl.1, p.32=f38 
RO. Heruvic, facerea lui kir Grigorie protopsaltul, gl.6, p.36=f42 
RO. Heruvic (lipse�te începutul pân� la -in� închipuim), gl.4, p.47=f47 
RO. Heruvic, facerea acestuia�i kir Petru, gl.7zo, p.51=f51 
RO. Heruvic, facerea acestuia�i kir Petru, gl.8, p.58=f58 
RO. Heruvic mare, de Petru Efesiu, gl.1, p.62=f62 
 
RO. Slava Învierii: Ziua Învierii gl.5, p.72=f66 
 
RO. Heruvic mare, de Antonie profesorul, gl.1, p.78=f69 
 
GR. Heruvic mare, gl.8, p.84=f75 
 
RO. Axioane pr�znicare: 
- Na�terea Domnului: M�re�te sufletul meu pe cea mai cinstit� gl.1, p.92=f83 
- Na�terea Domnului: M�re�te sufletul meu pe Cel din Fecioar� g. 1, p.94=f85 
- La Întâmpinarea Domnului nostru Is Hs: N�sc�toare de Dumnezeu gl.3, p.96=f87 
- La Botezul Domnului nostru Is Hs: M�re�te suflete al meu pe Cel ce în Iordan gl.6, 
p.99=f90 
- La Botezul Domnului nostru Is Hs: M�re�te suflete al meu pre cea mai cinstit� gl.2, 
p.102=f93 
- La Bunavestire: Bineveste�te p�mântule gl.4, p. 104=f95 
- La Intrarea în Biseric�: Îngerii intrarea cei preacurate gl.4, p.105=f96 
- La Dumineca Floriilor: Dumnezeu este Domnul gl.4, p.108=f99 
- La Sfânta Învierea Domnului nostru Is Hs: Îngerul a strigat gl.1, p.110=f101 



- La Miercurea Înjum�t��irii Praznicului: Str�in lucru gl.8, p.113=f104 
- La În�l�are: M�re�te sufletul meu pre Hristos gl.5Ke, p.115=f106 
- La Pogorârea Duhului Sfânt: Bucur�-te Împ�r�teas� gl.4, p.117=f108 
- La Schimbarea la Fa�� a Domnului nostru Is Hs: M�re�te sufletul meu pre Domnul 
gl.4, p.119=f110 
- La Adormirea Preasfintei N�sc�toarei de Dumnezeu: Neamurile toate gl.1, p.121=f112 
- La În�l�area cinstitei �i de via�� f�c�toarei Cruci: Rai de tain� e�ti gl.8Ga, p.124=f115 
 
RO. Axioane: gl.1, p.126=f117 ; gl.2, p.128=f119 ; gl.3, p.131=f122 ; gl.5, p.134=f125 
GR. Axion, gl.6, p.137=f128 
RO. Axioane: gl.7Zo, p.140=f131 ; gl.8, p.142=f133 
 
RO. Chinonicele s�pt�mânii, de Petru Lampadarie 
- Luni: Cel ce faci pre îngerii gl.1, p.145=f136 
- Mar�i: Întru pomenire gl.7Zo, p.149=f140 
- Miercuri: Paharul mântuirii gl.4, p.153=f144 
- Joi: În tot p�mântul gl.8, p.157=f148 
- Vineri: Mântuire ai lucrat gl.5, p.161=f152 
- Sâmb�t�: Ferici�i sânt gl.5, p.164=f155 
- Duminic�: L�uda�i gl.8, p.168=f159 
 
GR. Chinonic ce s� cânt� duminic�, gl.8, p.175=f165 
 
RO. Chinonice pr�znicare 
- La Na�terea Domnului: Izb�vire a trimis Domnul, de Daniil protopsaltul, gl.1, 
p.181=f171 
- La Botezul Domnului: Ar�tatu-s-a darul, de Daniil protopsaltul, gl.1, p.185=f175 
- La Pa�ti: Trupul lui Hristos, de Petru Lampadarie, gl.1, p.189=f179 
- La În�l�are: Aghia. Suitu-s-au Dumnezeu, de Daniil protopsaltul, gl.4Di, p.193=f183 
- La Pogorârea Duhului Sfânt: Duhul T�u cel sfânt, de Daniil protopsaltul, gl.1, 
p.197=f187 
- La Schimbarea la Fa��: Întru lumina slavei, de Daniil protopsaltul, gl.7Zo, p.202=f191 
- La În�l�area Sfintei Cruci: Însemnatu-s-au preste noi, de Petru Lampadarie, gl.5, 
p.206=f196 
 
RO. Liturghia Sf. Vasile: 
- Cu vrednicie �i cu dreptate gl.4Di, p.211=f202 
- Sfânt, Sfânt gl.4Di, p.213=f204 
- Amin gl.4Di, p.216=f207 
- în loc de Axion: De tine se bucur� gl.4Di, p.216=f207 
- Pre ar�t�torul gl.2, p.223=f214 
 
RO. Liturghia darurilor mai înainte sfin�ite: 
- în loc de Heruvic: Acum puterile gl.1, p.224=f215 
 



RO. În Joia Mare, în loc de Heruvic �i Chinonic: Cinei Tale gl.6, p.227=f218 
- în loc de Axion: Din osp��ul gl.6, p.231=f222 
 
RO. În Sâmb�ta Mare, în loc de Axion: Nu te tângui pentru Mine gl.6, p.241=f226 
- în loc de chinonic: Sculatu-s-a ca din somn, de Grigorie Kriteanul, gl.5, p.247=f232 
 
RO. Axion la Adormirea Maicii Domnului: Neamurile toate, de Anton Pann, gl.1, 
p.253=f237 
RO. Axion Cuvine-se, de Anton Pann, gl.1, p.255=f239 
 
RO. Heruvic mare, gl.3, p.258=f242 
RO. Axion, gl.6, p.264=f248 
 
RO. Heruvic, de Petru Lampadarie, gl.5, p.274=f253 
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