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note
Această Doxologie este a lui Mihai Vasilescu din satul Valea Mare, Județul Oltului, Plasa Mijlocului. 1854 iunie 19.Mihai Vasilescu
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note
Note, clasa I



user
note
Începutul cu Dumnezeu cel Sfînt la Podobiile celor opt glasuri întocmite precum se văd de sfinția-sa Părintele Ghelasie ieromonahul. Podobiile grabnice al glas 1.



user
note
Mormîntul Tău Mîntuitorule; Piatra fiind pecetluită - acestea sînt la Anastasimatar.

user
note
Cu ce cununi de laudă vom încununa - la Irmologhion; Iosif cel cu bun chip la Anastasimatar; Preacuratului Tău chip asemenea se cîntă



user
note
De la Suindu-Te pe Cruce; Spăimîntatu-S-a Iosif - de la Anastasimatar



user
note
Pe Cuvîntul cel împreună fără de început - la Anastasimatar



user
note
Cea deznădăjduită pentru viață * și cunoscută pentru întoarcere * luînd miresme s-a apropiat * strigînd către Tine * să nu mă lepezi pe mine curva * Cel ce Te-ai născut din Fecioară * să nu treci lacrimile mele * Cel ce ești bucuria îngerilor * ci mă primește pe mine ceea ce mă pocăiesc * prin care nu m-ai lepădat cînd păcătuiam Doamne * pentru mare mila Ta.

user
note
Puterile îngerești la mormîntul Tău - la Anastasimatar

user
note
Mihai Vasilescu din satul ...? Mare 854 mai 7



user
note
Astăzi priveghează Iuda să vîndă pe Domnul * pe Mîntuitorul lumii cel mai nainte de veci * pe Cel ce a săturat mulțime de oameni din cinci pîini * astăzi cel fără de lege se leapădă de Învățătorul * fiind ucenic a dat pe Stăpînul * a vîndut cu bani pe Cel ce a săturat cu mană pe om.

user
note
Pecetluit fiind mormîntul - la Anastasimatar





user
note
Cu ucenicii să ne suim - la Anastasimatar



user
note
La Vecernie Prochimenele săptămînii seara





user
note
Cele 11 Stihiri ale Învierii, cu ale lor Slăvitecuvîntări pe opt glasuri.

user
note
Stihira Evangheliei, glas 1
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note
Preablagoslovită caută înapoi la glas al șaselea Stihira
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note
Cîntare la sărbători mari Binecuvintează, scos de Ghelasie ieromonahul din Basarabia
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note
Laudele
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note
Alt Binecuvintează, glas al 6
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note
Starea a 2



user
note
Mihai Vasilescu

user
note
Catavasii la Sfînta și marea zi a Paștilor. Se cîntă pînă la Înălțare
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note
Catavasii la Botezul Domnului, care începe de la ianuarie 4 pînă ...?, glas 2[greșit]









user
note
Catavasii la Întîmpinarea Domnului și Mîntuitorului nostru Hristos, care începem a le cînta de la ianuarie în 17 pînă la februarie 9[greșit]





user
note
Catavasii la Bunavestire a Sfintei Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Mariei. Aceste Catavasii se cîntă în trei vremi ale anului mai mult de 140 de zile adică de la 10 zile ale lunii lui februarie pînă la Sîmbăta lui Lazăr. Însă precum de față se arată în Triod. Și de la Duminica tuturor sfinților pînă la Schimbarea la față august în 6. Apoi de la 21 ale lui septembrie pînă la 20 ale lui noiembrie.
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note
În ziua praznicului Buneivestiri și Intrării în Biserică cîntăm acest Irmos

user
note
Însă la Intrarea în Biserică zicem de la semnul acesta cum se vede



user
note
Catavasii în Duminica a cincizeci de zile după Înviere. Adică a Pogorîrii Duhului Sfînt. Care Duminică s-a obișnuit a se zice pe limba sîrbească a Rusaliilor, iar elinește a Ierusalimului, pentru că hagii, adică închinătorii ce merg din toată lumea în Ierusalim la Sfîntul mormînt al Mîntuitorului nostru Iisus Hristos nu se întorc pe la locurile lor mai nainte de a se plini aceste cincizeci de zile. Ci neîncetat stau cu multă osîrdie la rugăciuni în Sfîntul Sion. Iar din Duminica aceasta pleacă toți care voiesc pe la locurile lor. Și acest obicei este încă de la israilteni de pe vremea cînd era arhiereu la acest loc Melchisedec împăratul . Și în ziua de Rusalii sînt și alte Catavasii pe glas al șaptelea, însă acestea se obișnuiesc mai mult. Pe care începem a le cînta de la praznicul  Înălțării pînă în Duminica tuturor sfinților.
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note
Ceea ce ești mai cinstită - caută la No 116 

user
note
Catavasii la Înălțarea Cinstitei Cruci. Aceste Catavsii se încep a se cînta din 6 zile ale lui august pînă 20[greșit] 
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note
Catavasii la Adormirea Maicii Domnului Hristos. Întocmite precum se obișnuiesc a se cînta grabnic pentru înlesnire. August în 15.





user
note
Cînd nu este în ziua praznicului, cîntăm Ceea ce ești mai cinstită

user
note
Mihai Vasilescu
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note
Catavasii la Nașterea Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Care se încep a se cînta de la luna lui noiembrie 21 de zile pînă la decembrie 30 de zile.
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note
Ceea ce ești mai cinstită - caută la No 129.

user
note
Antifoanele Liturghiei ce se cîntă la praznice împărătești cu Stihurile lor ce vor fi de față. Antifon întîi. Glas al doilea.



user
note
La Antifon al treilea cîntăm Troparul praznicului ce va fi de rînd cu Stihurile ce va fi de față. Iar după Vohod, adică după ieșirea cu Evanghelia, cîntăm Stihul ieșirii, apoi Mîntuiește-ne pe noi, precum peste an zicem  împreună cu Stihul acesta așa, glas al 2.

user
note
Iar în Duminici zicem Cel ce ai înviat din morți. Cînd se prăznuiește Cinstita Cruce, glas al 2.



user
note
La praznicele stăpînești, glas 1
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note
Heruvicele cele mici cu Axioanele lor, pe opt glasuri care se cîntă peste săptămînă și duminica
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note
Cîntarea Născătoarei de Dumnezeu
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note
Axion glas 7 Zo începîndu-se de la cel peste 7 glasuri





user
note
Zicem și acesta, apoi zic glas 2



user
note
Răspunderile cîntărețului, glas 1

user
note
Cine voiește poate cînta și această dogmă, glasul cel de sus.



user
note
Răspunsuri



user
note
Alte Răspunsuri pe glas al 2

user
note
Și zicem acest Prochimen pentru zăbava sărutării, g7
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note
Alt rînd de Heruvice mari de Petru Efesiu

















user
note
Aghioase la dumnezeiasca Liturghia marelui Vasile, g2
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note
În loc de Axion



user
note
Cele 12 Axioane ale praznicelor. La Adormirea Precistei, glas al 1



user
note
Axion la Nașterea Domnului, glas 1

user
note
Alt Axion

user
note
Axion la Învierea Domnului, glas 1



user
note
Axion la Botezul Domnului Iisus Hristos



user
note
Alt Axion pe ziua

user
note
La Întîmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos 









user
note
Axion la Adormirea Maicii Domnului, mai pe larg

user
note
Axion la Înălțarea Domnului cîntă pînă la odovanie



user
note
Aceasta se zice sau se cîntă în Postul cel mare vinerea și miercurea la Prezveștenie

user
note
Heruvic tot la Prezveștenie



user
note
Chinonic , glas al 5 Pa tetrafonos de la Ke, facerea lui Ioan Protopsaltul

user
note
Heruvic în Sfînta Marea Joi, glas al șaselea, de kir Iacov



user
note
În Sfînta și Marea Joi în loc De tine se bucură, cîntăm acest Irmos precum se vede și poruncește Tipicul, glas al 6, de Ghelasie ieromonahul.



user
note
Chinonic în Sfînta și Marea Joi, glas al 6, de kir Daniil



user
note
Heruvic în Sfînta și Marea Sămbătă a Paștilor, glas al 5, de kir Petrul





user
note
Chinonic la purtătoarea de lumină a Învierii ziua Paștilor, g1, de kir Daniil



user
note
Chinonic la Adormirea Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Mariei, de kir Petru Peloponisiul



user
note
În Sfînta și Marea Sîmbătă în loc de Axion



user
note
Chinonic din Sfînta și Marea Sîmbătă, de kir Petru Lampadarie



user
note
Chinonic la Nașterea Născătoarei de Dumnezeu, septembrie 8, al lui kir Grigorie Lampadarie



user
note
La Înălțarea Cinstitei Cruci, septembrie 14



user
note
Chinonicele săptămînii. Luni.













user
note
Începutul cu Dumnezeu al celor 8 glasuri, prescurtate după cum se văd



user
note
La Utrenie Sedealna Învierii

user
note
Mihai Vasilescu
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note
Sedealnă. însăși Podobia





user
note
Însăși Podobia













user
note
Mihai Vasilescu





user
note
Pripelile după Polieleu pe glas al cincilea de la Ke tetrafonos

user
note
Mihai Vasilescu, 1853 iunie 19



user
note
Că în veac este mila Lui

user
note
Această carte este a lui Mihai Vasilescu di satul valea Mare, Hurezul Oltului, Plasa ...?, 1853 iulie 1

user
note
pagină tipărită, în ungurește
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