






stavropoleos
note
Doxastar, ce cuprinde în sine Slavele tuturor Duminicilor Triodului și a Penticostarului, unele a lui Iacov, și altele a lui Hurmuz Hartofilax Protopsaltul. S-au tradus acum din nou, în românește, de sfinția-sa Nectarie schimonahul protopsaltul Sfîntului Munte. Tomul al 3. S-au prescr is după original Teofilact ieromonah, 1906.





stavropoleos
note
Doxastar, ce cuprinde în sine Slavele tuturor Duminicilor Triodului și ale Penticostarului. Care sunt facerea lui Iacov Protopsaltul. Iar Slavele tuturor Stihoavnelor sunt facerea a lui Hurmuz Hartofilax. S-au tradus acum din nou, din grecește în românește, de sfinția-sa părintele  Nectarie monahul prodromit, protopsaltul Sfîntului Munte al Atonului. Tomul al 3. S-au pres
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