
stavropoleos
Note
84mAntologie cuprinzînd cîntări de la Vecernie, Utrenie şi Sf. Liturghie din cele trei Perioade ale anului: Octoih, Triod, Penticostar, majoritatea de Ghelasie BasarabeanulA doua jumătate a secolului al XIX-lea, 132 f., f. 117v-130 sînt nescrise, 32,5x20 cm.Text în limba română cu caractere chirilice, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie cu iniţiala de la f. 1 împodobită. Legat în carton învelit în piele cu un medalion cu ornament floral în centru.Însemnări în româneşte cu caractere chirilice: 		f.1 „1871 Februarie 16 să se ştie că am învăţat şi eu pe această carte de cântări. Costache Jupânescu”		f. 116v-117 însemnări de teoria muzicii psaltice privind ftorale, mărturiile şi glasurile		f. 132v „În anul 1863 Noembre 10 dumineca m-am căsătorit, cununat fiind de Prea Sfinţitul Locotenent de Episcop de Argeş D. D. Neofit Scribani, de E. Pesga. Şi spre suvenire am sămnat Th. Protopopescu.” [Teodosie Protopopescu a fost dascăl de cîntări al Seminarului teologic „Neagoe Vodă” din Curtea de Argeş, între anii 1866-1867. Cf. Gheorghe C. Ionescu, Muzica bizantină în România. Dicţionar cronologic, Bucureşti, 2003, p. 195]





























































































































































































































































































































































































































































































84m. "Ms. rom. 2/1863, Antologie Ghelasie Basarabeanu; 132f; 32,5 X 20 cm; copist neidentificat; hârtie obişnuită, oglinda paginii 20 rânduri; 
ftoralele, timporalele cu scurtă durată, mărturiile şi prima literă de la începutul fiecărei cântări cu tuş roşu, iar neumele, timporalele cu durată lungă, 
consonantele şi textul literar (litere chirilice) cu tuş negru; coperţi de lemn (mG: mucava), îmbrăcate în piele de culoare neagră (mG: spre verde). 
Conţinultul: cântări de la Vecernie, Utrenie şi Liturghie din cele trei perioade ale anului: Octoih, Triod, Penticostar, majoritatea de Ghelasie. F.132v 
însemnare al lui Th. Protopopescu de la 1863, care ar putea fi copistul sau care a comandat întocmirea ms. la un alt copist. Absolvent al 
Seminarului de la Argeş, din dec. 1866 - oct. 1867 a suplinit la catedra de muzică a aceluiaşi Seminar. P. A. Buzera. 1 iulie 1995, Craiova"  
 
(cu negru, numerotarea din ms, iar cu roșu numerotarea din pdf) 
 
forzaţ fix anterior=f1: două scări muzicale (cerneală neagră) 

forzaţ liber anterior=f2: "Ms 2/BTM" (creion, caractere latine) 

- ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.1=f3: "1871 Februarie 16 să se ştie că am / învăţat şi eu pe această carte de cântări Costache / Jupănescu cl.IV" 

f.2=f5: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.10v=f22: "Condacul de la Canonul cel Mare glas al 6 Vu" 

- "Prochimenele săptămânii păresimilor, duminecă seara la / vecernie" 

f.11=f23: Prochimenul care se cântă în săptămâna cea luminată / a Învierii Domnului" 

f.13=f27: "Troeşnicul / care să cântă dumineca la Utrenie" 

f.17=f35: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.20=f41: "Robii Domnului sau Polieleu. Glas al 5 / Care se cântă la praznice şi la sfinţii cei mari, în 8 stihuri" 

f23=f47: "La râul Babilonului care se cântă la duminica până la lăsatul postului ....... Ga" 

f.26=f53: "Fine. / Catavasiile / Praznicilor de preste anu întocmite precum s-a obicinuit a se cânta / aicea în Ţara Românească, adecă grabnice. / 

Catavasii / la Adormirea Maicii Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului / nostru Iisus Hristos. Cântarea 1. Glas 1 Pa" 

f.27v=f56: "Să lăudăm, bine să cuvântăm. /Când nu este în ziua praz. cântăm Ceea ce eşti mai / cinstită" 

f.28=f57: "Catavasii / la Naşterea Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru / Iisus Hristos, care se cântă de la luna lui noembrie în 20 / zile până 

la dechembrie în 31. / Cântarea 1, glas 1 Pa" 

f.31=f63: "Catavasii / la Învierea Domnului nostru Iisu. Hris. cari se cântă până / la Înălţare. Cântarea 1. Glas 1 Pa" 

f.32v=f66: "Catavasii / la Botezul Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nos/tru Iisusu Hristosu care se cântă din ianuarie în 1 / până iarăşi în 

ianuarie în 17. Cântarea 1, glas 2 Pa" 

f.35v=f72: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.36=f73: "Catavasii / la Întâmpinarea Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului no/stru Is. Hris. cari să cântă din ianuarie 17 până la februa/rie în 9. 

Cântarea 1. Glas al 3 Ga" 

f.37v=f76: "Catavasii / la Bunavestire a sfintei preacuratei Născătoarei de / Dumnezeu şi pururea Fecioarei Mariei; aceste catavasii / să cântă în trei 

vremi ale anului mai mult de 140  de zile, adecă / de la 10 zile ale lui februarie până la Sâmbătă lui Lazăr. Însă / precum de faţă s-arată în Triodu. Şi 

de la Dumineca Tuturor / Sfinţilor până la Schimbarea la faţă avgust în 6. Apoi de / la 21 ale lui septembrie până la 20 noembrie. / Cântarea 1. Glas 

4 leghetos Vu" 

f.39v=f80: "Însă la Intrarea în biserică zicem de la semnul acesta +" 

- "Catavasii / în dumineca a cincizeci de zile după Înviere, adecă a Pogorârii / Duhului Sfânt preste sfinţii Săi ucenici şi apostoli, carea duminică / s-

a obicinuit a se zice a Rusaliiloru pre limba sârbească, iar elineşte / a Ierusalimului pentru că hagiii, adecă închinătorii ce merg din toată lumea în / 

Ierusalim la sfântul mormânt al Mântuitorului nostru Is Hs nu să întorc pre / la locuinţele lor mai înainte de a se împlini acest 50 de zile, ci ne-ncetat 

stau / care voiesc pe la locurile lor. Şi acest obicei este încă de la israilteni de pre / vremea când era arhiereu la acest loc Melhisedehu împăratul 

Salimului. / Şi în ziua de Rusalii sînt şi alte catavasii pe glas al 7. Însă acestea se / obicinuesc mai mult, pre care începem a le cânta de praznicul 

Înălţării / până în dumineca tuturor sfinţilor / Cântarea 1, glas al 4 de la Vu" 

f.41=f83: "Finirea la catavasiile Pogorârii Duhului Sf." 

- "Catavasii / la Înălţarea cinstitei cruci, septembrie 14. Aceste catavasii / încep a se cânta din 6 avgust până în 21 ale lunii lui septembrie / 

Cântarea 1. Glas al 8 Ga" 

f.43=f87: "Dumineca Stâlpărilor / Cântarea canonului în dumineca Stâlpăriloru pre glas / sârbesc din vechime care mai mult să lucrează pe glas al / 

optulea sau al treilea începându-se de la Di, cu toraua nenano, sau de de la Zo cu toraua agem, schimbându-se paralaghia / după torale. / 

Cântarea 1, Di" 

f.51=f103: "Începutul cu Dumnezeu cel Sf. / al celor unsprezece stihiri ale evangheliilor Învierii cu / ale lor slăvite cuvântări. / Stihira evangheliei 1. 

Glas 1 Pa" 

f.68v=f138: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.75=f151: "Şi acum. Preablagoslovită, caută înapoi la No. / Troparele Învierii ce să cântă numai dumineca la sfârşitul slavosloviei / adecă: după 

utrenie la glas 1, 2, 3 şi al 4 cântăm aceasta pre glas / al 4 Di" 

- "Iar la glas al 5, al 6, al 7 şi al 8 cântăm aceasta glas al 8" 

f.76=f153: "Binecuvintează. Glas 8" 
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f.78v=f158: "Binecuvintează. Glas 6" 

f.80v-81v=f162-164: "Antifoanele ce se cântă la / praznice împărăteşti cu stihurile ce vor fi de faţă. / Antifonul 1. Glas al 2 Di  /  Antifonul al doilea 

glasul al 2 Di  /  La Înălţarea Domnului  /  La Pogorârea Duhului Sfânt  /  La Înălţarea cinstitei cruci  /  La Naşterea Domnului  /  La Botezul Domnului  

/  La Schimbarea la faţă  /  La Dumineca Stâlpărilor" 

- "La antifonul al treilea cântăm troparul praznicu/lui ce va fi de rând cu stihirile ce vor fi de rând. Iar / după vohod cântăm stihul ieşirii, apoi 

Mântuieşte-ne / pre noi, precum preste tot anul zicem împreună / cu stihul acesta aşa Glas al 2 Di" 

f.82v=f166: "Când să prăznuieşte cinstita cruce / Glas al doilea Di" 

f.83=f167: "La praznicele stăpâneşti Glas 1 Pa" 

f.83v=f168: “Aliluia după Apostol Glas 1 Pa” 

f.84=f169: "Începutul cu Dumnezeul / celu sfânt la herovicele cele mici care să cântă pe toate glasurile, / ale părintelui Ghelasie ieromonahul. / 

Heruvic Glas al Pa" 

f.90=f181: "Răspunsurile cântăreţului / la vremea rânduielii sfintei leturghiei pe glas 1 Pa aşezate de părin/tele Ghelasie Basarabeanu" 

f.92v=f186: "Axion glas întâi semplu. De aici urmează cele pe opt glasuri" 

f.93=f187: "Axion glas 1 cu lucrarea lui agem Pa" 

f.97=f195: "Chenonicul de duminecă. Glas 1 Pa" 

f.97v=f196: "Chenonicul de luni. Glas al 1 Pa" 

f.101=f203: "După Paramii, glas 1 Pa" 

f.101v=f204: "Până ceteşte preotul molitva în oltar noi / cântăm acest Doamne pe glas 1 Pa" 

f.102=f205: "Chenonic glas al 5 Pa / tetrafone de la Ke. Facerea lui kir Ioan Protopsalt" 

f.103=f207: "În Sfântul şi Marele Post la Litu/rghia  mai înainte sfinţită, adecă Prejdeştenie. Glas al doilea Di" 

f.105=f211: "În loc de Pre toţi şi pre toate cântăm acesta pe glas al doilea Di" 

f.105v=f212: "Heruvicele cele mari întocmite de Părintele Ghelasi / Ieromonahul, glas 1 Pa" 

f.110=f221: "Slava care să cântă la Stihoavnă, glas al 8" 

f.111=f223: "Dumineca lăsatului de brânză sâmbă/tă seara Slava, glas al 6 Pa" 

f.111v=f224: "Această Slavă să cântă la Sfântul Gheorghe glas al / 5 Pa" 

f.112=f225: "A 6 Duminecă a orbului sâmbătă seara / Slava, glas 5 Pa" 

f.112v=f226: "În Sfânta şi Marea Luni dimineaţa / după exapsalm. Aliluia. Glas al 8 Ga" 

- Aliluia să zice de patru ori. Iar Tropariul de trei ori şi / la sfârşitul Tropariului dintâiu zicem sfârşitul zilii, / iar la sfârşitul de a doua oară zicem 

sfârşitul din toa/te zilele şi la cel de a treia oară zicem al Născătoarei." 

f.113=f227: "Sfârşitul din toate zilele" ; "Al Născătoarei" ; "Sfârşitul de luni" ; "De marţi" ; "De miercuri" 

f.113v=f228: "În Sfânta şi Marea Joi dimineaţa. / Aliluia caută înapoi la no. Apoi Troparul acesta. / Glas al 8 Ga" 

- "Stihirile Paştelor grabnice. / Aceste Stihiri să cântă în toată Săptămâna cea Luminată / seara la Stihoavnă şi dimineaţa la Laude precu şi în toate 

ce/lelalte dumineci seara la Stihoavnă până la Înălţare" 

f.116v=f234: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

- "Fine. / Pentru ce sunt toralele trebuincioase? / Toralele se întrebuinţează în muzică pentru / schimbarea distanţelor tonurilor spre / felurita 

încolorarea şi podoabă a melodii. / Pentru ce sunt mărturiile în melodii? / Mărturiile se pun în musică la repa/usile şi contenirile părticelilor de / 

melodie unde se fac, adecă rezimări / şi precurmări în cântare ca să arate / cualitatea sau felul melodiei ce / urmează, cum şi sunetul în care / se 

află; pentru că toată mărturia / are două părţi, una care arată / semnul melodiei şi alta care / arată semnul paralachiei, precum / această mărturie 

...... două arată / Semnul acesta ... mărturisesc cu/alitatea melodiei, iar acesta ... este litera / cea dintâiu a sunetului." (cerneală neagră, caractere 

latine) 

f.117=f235: "Din ce este compusă musica? / Musica se compune din două părţi, adecă: / din voce si timpuri. Voce sau glasul se / măsoară prin 

tonuri, şi timpul prin / tact. / Glasurile sunt de trei genuri, / adecă: glasul I, IV, V şi VIII sunt / de genul diatonic. / Glasul al II şi VI sunt de genul / 

cromatic, adecă prefăcut. / Şi glasul al III şi VII sunt de / genul enarmonic." (cerneală neagră, caractere latine) 

- ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

f.117v - 130: sunt nescrise 

f.130v=f236: "448 hectare dupe plan + / 18 hectare eruziuni = / 430 / - 30 hectare prundişuri ....................... = / 400 / - 36 ciot spinişuri = / 364 / - 5 

drumuri = / 359 / - 6 ocolişuri, caseri etc = / 353 / - 23 Balta / = 330 / - 30 [...]" (creion, caractere latine) 

f.131 - 132: sunt nescrise 

f.132v=f237: ştampila Fundaţiei Stavropoleos 

"În anul 1863 Noembrie / 10 dumineca m-am căsă/torit, cununat fiind de Prea / Sănţitul Locotent de Epis/cop de Argeş D.D. Neofit / Scribani, de E. 

Pesga. / Şi spre suvenire am sămnat. / Th. Protopopescu." (cerneală neagră, caractere latine) 

f.132v - forzaţ fix posterior=f237-238: desen de copil (creion), socoteli (creion albastru, cerneală neagră) 
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Podobii: 

Glas 1: Ceea ce eşti bucuria ; Prealăudaţilor mucenici ; O preaslăvită minune  f.1=f3 

Glas 2: Când de pre lemn mort ; Casa Efratului  f.1v=f4 ; Toată nădejdea f.2=f5 

Glas 3: Mare este puterea crucii Tale ; Fecioara astăzi ; Pentru mărturisirea  f.2=f5 

Glas 4: Capre un viteaz ; Dat-ai semn f.2v=f6 ; Cela ce de sus eşti chemat ; Aş vrea să şterg f.3=f7 ; Grabnic Di Degrab ne întâmpină ; Cel ce te-ai 

înălţat pe cruce f.3v=f8 ; Arătatu-Te-ai astăzi lumii şi lumina Ta Doamne f.4=f9 

Glas 5: Bucură-te cămara f.4=f9 ; Cuvioase părinte f.4v=f10  

Glas 6: Toată nădejdea puindu-şi în ceriuri  f.4v=f10 ; Cea deznădăjduită pentru viaţă f.5=f11 ; A treia zi ai înviat ; Îngereştile puteri f.5v=f12 

Glas 7: De acum nu vom mai fi opriţi ; Astăzi priveghează Iuda  f.5v=f12  

Glas 8: Opreaslăvită minune ; Doamne de ai şi stătut înaintea divanului f.6=f13 ; Ce vă vom numi pre voi sfinţilor ; Raiul cel din Eden f.6v=f14 ; 

Porunca cea cu taină ; Apărătoare Doamnă  f.7=f15 ; Pre înţelepciunea şi Cuvântul  f.7v=f16 

 

Glas 2: Crucea este păzitoare a toată lumea f.7v=f16 ; Cu trupul adormind ca un muritor  f.8=f17 

Glas 3: Cela ce ai împodobit cerul ; Cu duhul în biserică înainte stând   f.8=f17 ; Arătatu-s-au Mântuitorul ; Cămara Ta Mântuitorule ; Cercetatu-ne-

au pre noi ; Apostoli de la margini  f.8v=f18 

VECERNIE: 

Lumină lină  gl.2, f.9=f19 

Prochimenele săptămânii, f.9v=f20 

Prochimenele duminicilor Postului Mare: Să nu întorci faţa Ta  gl.8, f.10v=f22 ; Dat-ai moştenire  gl.8, f.11=f23 

Prochimenele Săptămânii Luminate, f.11=f23 

POSTUL MARE: 

Cu noi este Dumnezeu, gl.6, f.12=f25 

Doamne al puterilor, gl.6, f.12=f25 

Condacul de la Pavecerniţă: Suflete al meu, gl.6, f.12=f25 

Irmosul de după Cântarea 3:  Naşterea zămislirii cei fără de sămânţă, gl.6, f.12v=f26 

MIEZONOPTICĂ: 

Troparele Treimice, gl.2: Cade-se cu adevărat a lăuda Treimea ; Cade-se cu adevărat a Te slăvi  f.13=f27 ; Să cântăm toţi cum se cuvine ; Pre 

Carea O laudă toţi pământenii  f.13v=f28 ; Domnească începătorie preste heruvimi ; Tatălui celui fără de început  f.14=f29 ; Fulgerile Tale cele 

curate ; De Carele se spăimântează ; Slavă. Primeşte lacrămile noastre f.14v=f30 ; Şi acum. Din morţi văzând pre Fiul   f.15=f31 

Cade-se cu adevărat să te fericim Născătoare, gl.2, f.15=f31 

UTRENIE: 

Dumnezeu este Domnul pe opt glasuri, f.15v=f32 

Polieleu Robii Domnului, gl.5, f.16v=f34 

Polieleu Robii Domnului, stihuri alese, gl.5, f.20=f41 

Slavă, Slavă Ţie Treime sfântă, Şi acum, Bucură-te ceea ce eşti cu dar dăruită, gl....., f.22v=f46 

La râul Babilonului, gl.3, f.23=f47 

Binecuvântările Învierii, gl.5Ke, f.24=f49 

Antifoanele glasului 4 Din tinereţile mele, gl.4, f.25v=f52 

Catavasiile: 

- Adormirea Maicii Domnului Cea împodobită cu dumnezeiasca slavă, gl.1, f.26=f53 

- Naşterea Domnului, ambele irmoase Hristos se naşte slăviţi-L ; Mântuit-au pre norod făcând minune Stăpânul, gl.1, f.28=f57 

- Înviere Ziua Învierii noroade să ne luminăm, gl.1, f.31=f63 

- Botezul Domnului, ambele irmoase Fundul adâncului l-au descoperit ; Umblat-au Israil prin valul cel învăluit, gl.2, f.32v=f66 

- Întâmpinarea Domnului Pământul cel roditor din adâncime, gl.3, f.36=f73 

- Bunavestire Deschide-voi gura mea, gl.4leghetos, f.37v=f76 

- Rusalii Cu dumnezeiescul nor acoperit fiind gângavul, gl.4, f.39v=f80 

- Înălţarea Sfintei Cruci Crucea însemnând Moisi în drept cu toiagul, gl.8, f.41=f83 

- Canonul Floriilor Arătatu-s-au izvoarele, gl.8 / 3 (nenano / agem), f.43=f87          - ipacoi Pre scaun în ceri şi pre mânz pre pământ, gl.2, f.47=f95 

Stihirile evangheliei + Preablagoslovită eşti + Doxologia mare: 

1. În munte ucenicii mergând, gl.1, f.51=f103 ; f.51v=f104                 2. Cu miresme viind muierile, gl.2, f.53=f107 ; f.54=f109 

3. Magdalinei Mariei ceea ce au vestit, gl.3, f.55v=f112 ; f.56=f113   4. Mânecare adâncă, gl.4, f.57v=f116 ; f.58v=f118 

5. O preaînţelepte judecăţile Tale, gl.5, f.59v=f120 ; f.61=f123          6. Pacea adevărată Tu eşti Hristoase, gl.6, f.62v=f126 ; f.63v=f128 
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7. Iată întuneric şi de dimineaţă, gl.7protosvaris, f.65=f131 ; f.65v=f132         8. Lacrămile Mariei, gl.8, f.67=f135 ; f.68=f137 

9. Ca întru anii cei de apoi, gl.5, f.69v=f140 ; f.70v=f142                                10. După pogorârea în iad, gl.6, f.72=f145 ; f.73=f147 

11. Arătându-Te pre Tine, gl.8, f.74v=f150 

Troparele Învierii, duminica după doxologie: 

- la glas 1, 2, 3, 4: Astăzi mântuirea lumii s-au făcut, gl.4 forma 2, f.75=f151 

- la glas 5, 6, 7, 8: Înviind din mormânt şi legăturile, gl.8Ga, f.75=f151 

LITURGHIA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR: 

Psalmul 102: Binecuvintează suflete al meu, gl.8, f.76=f153 

Psalmul 102: Binecuvintează suflete al meu, gl.6, f.78v=f158 

Antifoanele praznicelor împărăteşti, gl.2, f.80v=f162 

Veniţi să ne închinăm, gl.2, f.81v=f164 

Doamne mântuieşte pre cei binecredincioşi  ;  Şi ne auzi , gl.8, f.81v=f164 

Trisaghion, gl.2, f.82=f165 

Crucii Tale ne închinăm, gl.2, f.82v=f166 

Câţi în Hristos v-aţi botezat, gl.1, f.83=f167 

Aliluia după Apostol, gl.1, f.83v=f168 

Heruvice mici, de Ghelasie ierom.: gl.1, f.84=f169 ; gl.2, f.84v=f170 ; gl.3, f.85v=f172 ; de Petru Peloponisul gl.4, f.86v=f174 ; gl.5, f.87=f175 ; gl.6, 

f.88=f177 ; gl.7, f.88v=f178 ; gl.8, f.89v=f180 

Răspunsurile mari (inclusiv Crezul), de Ghelasie Basarabeanul, gl.1, f.90=f181 

Răspunsurile mari, gl.3 de la Di, f.91v=f184  ;  gl.5agem, f.92  ;  gl.8, f.92=f185 

Axioane: gl.1, f.92v=f186 ; gl.1agem, f.93=f187 ; gl.2, f.93v=f188 ; gl.3Zo, f.94=f189 ; gl.4leghetos, f.94v=f190 ; gl.5simplu, f.94v=f190 ; gl.6, 

f.95=f191 ; gl.7, f.95v=f192 ; gl.8, f.96=f193 

Chinonice:  

- Duminică Lăudaţi, gl.1, f.97=f195                              - Luni Cel ce faci pre îngerii Tăi, gl.1, f.97v=f196 

- Marţi Întru pomenire veşnică, gl.7Zo, f.98v=f198       - Miercuri Paharul mântuirii, gl.4aghia, f.99=f199 

- Joi În tot pământul, gl.8, f.99v=f200                           - Vineri Mântuire ai lucrat, gl.5, f.100=f201 

- Sâmbătă Fericiţi cei pre care i-ai ales, gl.5, f.100v=f202 

LITURGHIA DARURILOR MAI ÎNAINTE SFINŢITE: 

Să se îndrepteze, gl.1, f.101=f203 

Heruvic: Acum puterile, gl.1, f.101=f203 

Doamne miluieşte, pe larg, gl.1, f.101v=f204 

Chinonic Gustaţi şi vedeţi, gl.5Ke, f.102=f205 

Cinei Tale, gl.    , f.102v=f206 

LITURGHIA SFÂNTULUI VASILE CEL MARE: 

Răspunsurile mari, gl.2, f.103=f207 

Axion De tine se bucură, gl.8, f.104v=f210 

Pre arătătorul de cele cereşti, gl.2, f.105=f211 

 

Heruvice mari, de Ghelasie ierom.: gl.1, f.105v=f212 ; gl.3, f.106v=f214 ; gl.5, f.108v=f218 ; gl.8, f.108v=f218  

Axion la Înălţarea Domnului: Măreşte suflete al meu pre Hristos... Pre tine Maica lui Dumnezeu, gl.5, f.109v=f220 

Axion la Înălţarea Cinstitei Cruci: Rai de taină eşti, gl.8, f.109v=f220 

TRIOD: 

Slava de la Stihoavnă: Vai mie înnegritule suflete, gl.8, f.110=f221 

Slava Vecerniei Duminicii lăsatului sec de brânză: Şăzut-au Adam în preajma raiului, gl.6, f.111=f223 

Slava Sfântului Gheorghe: Răsărit-au primăvara, gl.5, f.111v=f224 

Slava Vecerniei Duminicii Orbului: Doamne pre când pre cela ai aflat pre omul cel orb, gl.5, f.112=f225 

Lunea Mare: Aliluia. Iată Mirele, gl.8Ga, f.112v=f226            - sfârşitul pentru fiecare zi  

Joia Mare: troparul Când slăviţii ucenici, gl.8Ga, f.113v=f228 

PENTICOSTAR: 

Stihirile Paştilor, gl.5Ke, f.113v=f228 

Slava Ziua Învierii, gl.5Ke, f.115=f231 

 

Răspunsurile mari, gl.    , f.116=f233 
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