
user
note
Această carte este scrisă de cel mai jos iscălit adică Mihail Vasilescu, 1855 ianuarie 23.Mihail Vasilescu din Județul Oltului, Plasa Mijlocului, Satul Valea Mare, 1855 Mai 25.

user
note
Tatăl meu, preotul Mihail Vasilescu s-a născut în satul Valea Mare, comuna ..., jud. Olt în anul 1833 luna sept. și a murit în Slatina unde se mutase încă din anul 1869 iulie. Mort 1 august 1915 orele 4 dimineața.

user
note
Mama mea Ecaterina s-a născut tot în 1833 comuna Ursoaia, cătunul Ciucești, jud. Olt și a murit în anul 1911 martie 16 orele 5 dimineața.

user
note
Soacra mea Elena Constantinescu născută în București în anul 1841 iunie 29, a murit în Slatina la 29 iunie 1911 orele 3 după-masa. Mihail Vasilescu

user
note
Aicea am de adnonat că m-am însurat la anul 1856 adică o mie 856 anul ... februarie 5 și trecînd 8 luni adică pînă la septembrie 19 m-am făcut preot

user
note
Cerul și pămîntul vor trece dar cuvintele mele nu vor trece. Amin.



user
note
Această Antologie este a pr. Mihail Vasilescu și spre ținere de minte m-am notat și eu Mihăescu Marin fiindu-i fiu și seminarist pre / în cl. III Seminar / Argeș la 1872 iulie 16

user
note
Posesio sacerdotis Michael Basilescu

user
note
Ștampila Parohiei
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note
Mihail Vasilescu





user
note
În cîtă vreme se cîntă Triodul și Penticostarul nu cîntăm stihirile evangheliilor înainte ci după Otpust.
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Mihai Vasilescu
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note
ÎNSEMNARE: 1868 iulie 7 Preotul Mihai
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note
http://manastirea.petru-voda.ro/2014/01/12/muzica-brincoveneasca-exegeze-hrysanthice-ale-ieromonahului-macarie-din-psaltichia-ieromonahului-filothei/  Dar originalul după care cel mai probabil au fost transcrise manuscrisele nemțene și BAR ms. rom. 1804 este manuscrisul românesc 3736 de la BAR din București. Acesta este un manuscris autograf al ieromonahului Macarie, însemnat pe margini de ucenicul său, arhiereul Iosif Naniescu. Cuprinsul său este următorul:f. 3r Stihiri spre slava lui Dumnezeu, ca o slavoslovie alcătuite de kyr Paris poetul romanesc, iar cântarea de smeritul ieromonah Macarie („Deschide-te, gură, cântă / Celui Sfânt cântare sfântă”). Glas 8 Ni.
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