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Note
Irmologhiu sau Catavasier. Care cuprinde în sine toate Irmoasele sau Catavasiile sărbătorilor împărăteşti de peste an, Troparele, Condacele şi Exapostilariile. Cuprinde şi Podobiile tuturor Glasurilor, Binecuvîntările şi Slujba Morţilor şi altele. Românit şi dat la lumină cu binecuvîntarea Înalt Preasfinţitului şi de Dumnezeu alesului Arhipăstor şi Mitropolit al Ungrovlahiei, Preacinstit, şi Exarh al Plaiurilor, şi Locţiitorul Cezareei Capadociei, şi Cavaler a feluri de Ordine, D.D. Neofit. Pentru trebuinţa Seminarelor şi altor Şcoli asemenea. De Anton Pann. Bucureşti. Tipărit întru a sa Tipografie de muzică bisericească. 1846.
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