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..... Ioan Bogoslov //Luna Octombrie în ziua dintîi // În această zi prăznuim Pocrovul // Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu // Sfîntul Apostol Toma ce se zice Geamăn // Sfîntul apostol Iacov a lui Alfeu // pe cuvioasa maica noastră // Parascheva // Sfîntul sfințitul mucenic și apostol // Iacov fratele lui Dumnezeu // Sfîntul slăvitul marele mucenic / Dimitrie izvorîtorul de mir //Luna noiembrie în opt zile // Soborul mai-marilor voievozi Mihail //
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Kniga ...... [Cartea ......]
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Crugul soarelui și al lunii, Mîna anului // temelia și epactele, se încep de la 1 Martie și se // sfîrșesc la sfîrșitul Februariei //  Toate pascaliile se încep din ajunul // Nașterii lui Hristos și de aici intră altă slovă a // pascaliei, dar stîlpii se caută cu slova pascaliei // a anului trecut pînă la Duminica Stîlpărilor, //În Duminica Tomei începem stîlpul Penticostei cu slova pascaliei a anului curent.
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EPÁCTĂ, epacte, s.f. Număr de zile care trebuie adăugat unui an lunar pentru a-l face să concorde cu anul solar. – Din fr. épacte.EPÁCTĂ s. f. număr de zile care trebuie adăugat unui an lunar pentru a-l face să concorde cu anul solar. (< fr. épacte, gr. epaktos)EPÁCTĂ s. f. număr de zile care trebuie adăugat unui an lunar pentru a-l face să concorde cu anul solar. (< fr. épacte, gr. epaktos)EPÁCTĂ s. (ASTRON.) (înv.) temelie.epáctă s. f., g.-d. art. epáctei; pl. epácteEPÁCTĂ s.f. (Liv.) Număr de zile care trebuie adăugat unui an lunar pentru a-l face să concorde cu anul solar. [< fr. épacte, cf. gr. epaktos – adăugat].epáctă (-te), s.f. – Număr de zile care trebuie adăugat unui an lunar pentru a-l face să concorde cu anul solar. Ngr. ἐπάϰτη (sec. XVII).
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Epactiile lunilor cu zilele lor și // care luni stau pe degetele drepte // au cîte 31 de zile, iară cele ce stau // pe cele plecate au cîte 30 tocmai // la februarie 28 iară de este bisect 29. 
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Luna

user
note
Ziua
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