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Aici aşezai un Axion după cererea ucenicilor din şcoale
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La sărutarea cea în Hristos
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Aghioasele la Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
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Filele 133 - 142 lipsesc.







































































































































































































































































































































































Eva Barabas
Note
eroare de numerotare: 322 nu există.



















































Eva Barabas
Note
filele 348 - 358 sunt goale.
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	www.stavropoleos.ro
	Manual de cîntări bisericeşti
	Cuprins
	Antifonul 1: Psalmul 102, g8
	Antifonul 2: Psalmul 145, g8
	Antifonul 1: Psalmul 102, g7 Zo
	Antifonul 2: Psalmul 145, g7 Zo
	Polieleu pe mic, g4 leghetos, Robii Domnului
	Mărturisiţi-vă Domnului, g8
	Axion, g2
	Heruvice mici peste săptămînă
	g1
	g2
	g3
	g4
	g5
	g6
	g7 Zo
	g8

	Heruvice mari pe glasuri
	g1
	g2
	g3
	g4
	g5
	g6
	g7 Zo
	g8

	Ale Hirotoniei, g8: Vrednic este; Întru mulţi ani
	Răspunsurile mari
	Pe Tatăl, g2
	Iubi-Te-voi Doamne, g3

	Răspunsurile mari la Sfîntul Vasile, g2, g8
	Cu vrednicie şi cu dreptate
	Sfînt Sfînt Sfînt
	Amin
	Amin
	Pe Tine Te lăudăm
	Antiaxion De tine se bucură, g8
	Pe arătătorul, g2

	Răspunsuri, compuse a Anton Pann, g5
	La Liturghia cea mai înainte sfinţită
	Să se îndrepteze, g1
	Să se îndrepteze, g6
	Heruvic, Acum puterile, g6
	Heruvic, Acum puterile, g7 Zo
	Chinonic Gustaţi, al lui Petru Lambadarie, g1 Ke
	Chinonic Gustaţi, al lui Petru Lambadarie, g7 Zo

	În Sfînta şi Marea Joi
	Heruvic Cinei Tale, g6
	Antiaxion Din ospăţul, g6

	În Sfînta şi Marea Sîmbăta
	Heruvic Să tacă tot trupul, g5

	Legănuşul, g3 - fragment
	Axioane peste an pe glasuri
	g1
	g4
	g3
	g3 
	g4
	g5
	Axion muntenesc al lui Anton Pann, g1
	g5
	g6
	g7 Zo
	g8

	Chinonice săptămînale, ale lui Petru Peloponisiu
	Luni, Cel ce face, g1
	Marţi, Întru pomenire, g7 Zo
	Miercuri, Paharul, g4
	Joi, În tot pămîntul, g8
	Vineri, Mîntuire, g1
	Vineri, Mîntuire, de traducătorul, g7 Zo
	Sîmbătă, Fericiţi, g1
	Sîmbătă, Fericiţi, al traducătorului, g7 Zo

	Chinonice pentru Duminici, Lăudaţi pe Domnul, ale lui Daniil Protopsaltul
	g1
	g2
	g3

	Chinonic la Paşti, Trupul lui Hristos, g3, a lui Grigorie Protopsaltul
	Heruvic, g1
	Heruvic Acum puterile, g1
	Antiaxion Din ospăţul, în Joia Mare, g6
	Antiaxion Nu te tîngui, în Sîmbăta Mare, g6
	Aliluia după Apostol, g1
	Aliluia înaintea Evangheliei, de Ioan Protopsaltul, g1
	Axion, g8
	Lumină lină, g2
	La Călugărie, Braţele părinteşti, g5



