
stavropoleos
Note
91mAntologie cuprinzînd Catavasii, Axioane, Chinonice, Heruvice, Podobii, Cîntările Sfintei Liturghii, de Iacov Protopsaltul, Grigorie Protopsaltul, Ghelasie Basarabeanu, Petre Efesiu. A doua jumătate a secolului al XIX-lea, 227 f., 22x18,3 cm.Text în limba română cu caractere chirilice, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie.Legat în mucava cu cotor şi colţuri de piele.Însemnări în româneşte cu caractere chirilice: 	f. 21: „Dlui I. Gheordunescu, Cantor, 1925” (cu cerneală neagră) şi „Dlui. I Gheordunescu. Cîntăreţ” (cu creion); 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































91m. Manuscris muzical; scoar�e mucava; cotor, col�uri piele maro închis; fe�e hârtie ro�ie; forza� hârtie vernil; corpul c�r�ii hârtie 

modern� velin�; cerneal� neagr�, ro�ie; 22/18,3/2,5; uzur� func�ional�; leg�tur� deteriorat�; caractere chirilice, limba român� 

 

(cu negru, numerotarea din ms, iar cu ro�u numerotarea din pdf) 
 

forza� anterior: �tampilele Parohiei �i Funda�iei Stavropoleos suprapuse 

f1=f1: "Catavasii la Dumineca Floriilor / Aceste Catavasii se cânt� numai în Dumineca Floriilor / pe glas sârbesc din vichime care se 

începe de la Di / Cântarea 1, glas al 4 Di" 

f.20v=f40: " Pripelele la praznicile împ�r�te/�ti. Septembrie 8 zile cânt�m / aceasta la Na�terea Preacuratei / Fecioarei Mariei, glas 

al 5 Pa" 

- "Septembrie 14 la În�l�area Crucii / glas al 5 de la" 

f.21=f41: "Octombrie 26 Sfântul Dimitrie glas al 5" 

- "Dlui / I. Gheordunescu / Cantor / 1925" (cerneal� neagr�, caractere latine) 

- " Dlui / I. Gheordunescu / Cânt�re�" (creion, caractere latine) 

f.21v=f42: "Dechembrie în 6 Sf. / Nicolae, glas 5" 

f.22=f43: "Ianuarie întîi la marele Vasilie, glas 5" 

- "Ianuarie în 6, Botezul Domnului / glas 5" 

f.22v=f44: "Aprilie 23 Sf.Gheorghie / glas al 5" 

f.23=f45: "Avgust în 15 zile / Adormirea Maicii Domnului / glas 5" 

f23v=f46: "Aprilie 23 Sf. Marele / Mucenic Gheorghie, glas al 5" 

f.24=f47: "Cantor / Ion Gheordunescu" (creion, caractere latine) 

f.25=f49: "Carte cu cânt�ri" (creion, caractere latine) 

f.25v: �tampile: "Parochia Bis. Adorm. M. D. / jud. Arge�u / Com. Corbi / ................ de Sus" 

f.26=f50: "Începutul cu Dumnezeu cel sfânt / Podobiilor al celor pe opt glasuri / Întocmite precum se vede de p�rintele ieromonah 

Ghelasie / Podobiile glasului întîiu grabnice" 

f.26v=f51: "Mormântul T�u, Mântuitorule. �i Piatra fiind pecetluit�" 

- "Podobiile glasului al doilea de la Pa" 

f.27=f52: "Cu ce cununi de laude. La Irmos: Iosif cel cu bun chip / La Anastasimatari: Preacuratu. asemenea" 

- "Podobiile ale glasului 3 Ga" 

f.28=f54: "De frumse�ea fecioriei la Anastasimatar"        - "Podobiile glasului al patrulea de la Vu"               f.29=f56: "Grabnic Di" 

f.30=f58: "de la Pa"              - "Doamne suindu-te. Sp�imântatu-s-au Iosif"            - "Podobiile glasului al cincelea plagal Pa" 

f.31=f60: "Pre Cuvântul cel f�r� de moarte. la Anastasimatariu" 

- "podobiile glasului al �aselea. de la Vu" 

f.32v=f63: "Podobiile glasului al �aptelea / de la Ga" 

f.33=f64: "Pecetluit fiind mormântul"                 - " Podobiile glasului al optulea" 

f.35=f68: "Înviind din mor�i"               - "Cu ucenicii"               - "Muieri auzi�i. asemenea"                    - "Cele pe glasul al treilea / de la 

Ga" 

f.36v=f71: "Sfâr�itul Podobii" 

- "Sedelnile de la Adormirea Maicii / Domnului. Avgust 15  

- "Sedealna I. Glas al 4. Podobie Sp�imânta. Di" 

f.37=f72: "Slav� �i acum  

- "A doua Sedealn�, glas 1. Podobie, de la Ke / Mormântul T�u Mântuitorule" 

f.37v=f73: "Slav� �i acum; iar aceasta  

- "A treia Sedealn�. Glas al 3 Ga, De frumuse�ea" 

f.38=f74: "Slav� �i acum. Iar aceasta  

- "Polieleul glasului al treilea Ga / pe opt shiri. Ca de la Ni" 

f.40v=f79: "Bine e�ti cuvântat, Doamne / ce se cânt� în toate duminicile dup� Ferici cei / Facerea lui Kir Petru Lambarie 

Peloponisianul / Glas al 5 Pa" 

f.42v=f83: desen ornamental final (cerneal� neagr�, ro�ie) 

- "Cls. / Ghiordunescu I. Florea" (creion, caractere latine) 

f.43=f84: "Începutul Axioanelor / ce se cânt� la praznice împ�r�te�ti acesta la Adormire Pa" 

f.43v=f85: "Axion la Na�terea Domnului. Pa" 

f.44v=f87: "Axion ce se cânt� la Înviere. Pa" 
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f.44v=f87: "Axion la Botezul Domnezeul nostru / Iisus Hristos. Glas al doilea Pa" 

f.46=f90: "Alt irmos. Pa" 

f.46v=f91: "Axion la Întâmpinarea / Domnului nostru Iisus Hristos. Glas al 3 Ga. Ni" 

f.48v=f95: "La Schimbarea la fa��. Vu" 

f.49=f96: "La Florii. Glas al patrulea. Vu"                       f.49v=f97: "La În�l�area. Leghetos. Vu"                          f.50=f98: "La În�l�area 

Crucii. Glas 5" 

f51v=f101: "Souvenir / Tot ce este-n lume / Trece ca un vis / Numai al meu nume / R�mâne aicea scris / Florea Ghiordinescu / cl. IIa 

SCB / 21 Februarie 1926" (creion, caractere latine) 

f.52-53=f102-104: "La Vecernie Lumin� Lin�. Prochim/enile s�pt�mânii. Sâmb�t� sara. 6 Di / Sfâr�itul / Duminec� seara. Glas 8 / 

Sfâr�itul / Luni seara. Glas 4 Vu Leghetos / Sfâr�it / Mar�i sara / Glas 1 Pa / Sfâr�itul / Miercuri seara. Glas 5 de la Ke / Sfâr�itul / Joi 

sara / Glas 6 / Sfâr�itul / Vineri sara. Glas 7 / Sfâr�it  

f.53=f104: "Dumnezeu este Domnul pe opt glasuri / ce se cânt� totdeauna la Utrenie în toate zilele" 

f55=f108: "Dup� Evanghelie în duminecile sfântului / �i marelui post. Facerea a lui Kir Grigorie Protopsaltul / Glas 8 Ni" 

f.56=f110: "Polieleul. Glasu al 4 / Al lui Iacovu Protpsaltul. Tradus din grece�te de / Arhimandritu Ghelasie la ani de la Hs 1853 

Octom 10 / ............. Di. Ihos Di" 

f.58=f114: "1853 Oc. 14 zile"                               f.59 este nescris� 

f.59v: desen ornamental (cerneal� neagr�, ro�ie) 

f.62=f117: "Sfâr�itu. La Praznicile / ce se cânt� Polielee. / Antifoanele glasului al 4-lea leghetos Vu" 

f.62v=f118: "apoi prochimenul ce va fi" 

f.63=f119: "Începutul cu Dumnezeu cel sfân/t / al dumnezeie�tii leturghii" 

f.67=f127: "Sfâr�itul psalmului Binecuvinteaz�. Cântarea / Sfintei Leturghii ce se cânt� dumineca în / dulce" 

f.67v=f128: "Început cu Dumnezeu / cel sfânt la cântarea Sfintei Li/turghii, Binecuvinteaz�, glas al 6 Pa" 

f.72=f137: "Începutul cu Dumnezeu cel / sfânt / La cânt�rile cele mai trebuincioase la dumnezei/asca liturghie a Sfântului Ioan 

Zlatauetu. Dup� ce zice / preotul Blagoslovit� este Împ�r��ia Tat�lui, noi zicem Amin" 

f.72v=f138: "Dup� acesta pe glas al 8 Ni"                      - "Peste pu�in iar zicem" 

f.73=f139: "Dup� aceasta cânt�m Fericirile ce vor fi pe rând / la Anastasimatari la glasul urm�tori / Glas al 2 Di" 

- ".... Iar în dumineci zicem Cel ce ai înviat din mor�i / Apoi dup� tropari �i dup� condac dup� rânduial�" 

f.73v=f140: "Iar cel de sus. / La praznicile st�pâne�ti" 

f.74=f141: "de trei ori" 

f.74v=f142: "Când se pr�znuie�te cinstita cruce" 

f.75=f143: "Heruvicile cele mici pe opt glasuri / care se cânt� pe s�pt�mân�, �i duminici. / Heruvicu" 

f.78=f149: "Heruvicul glasului al patrulea"                        f.79v=f152: "Heruvicul glasului al 5" 

f.80v=f154: "Heruvicul glasului al 6"                                 - ornament (cerneal� ro�ie, neagr�) 

f.81v=f156: "Heruviculu glas 7 Zo"                                   f.82v=f158: "Heruvicul glasului al 8" 

f.83v=f160: "Apoi dup� Heruvic iar Doamne miluie�te. / De acea r�spunderele c�tre preot. Maiu 17 / 1853. Pe glas 1 Pa. De 

Ghelasie ieromona" 

f.83v=f160 - f.84=f161: ornament (cerneal� ro�ie, neagr�) 

f.84=f161: "Altu rându de r�spunderi ale lui / Anton. Glas 1" 

f.85=f163: "Axioanele pe opt glasuri. / Axion. Glas 1"                     - ornament (cerneal� ro�ie, neagr�) 

f.86=f165: ornament (cerneal� ro�ie, neagr�) 

f.87v=f168: "Apostolul pe glas al 2" 

f.89=f171: "Axion Glas al 3lea armonicesc agem" 

f.89v=f172: ornament (cerneal� ro�ie, neagr�) 

f.89v=f172: "Axion Glas al 4 leghetos" 

f.90=f173: "Axion Glas al 5 Pa agemu" 

f.90v=f174: "Axion Glas 6" 

f.91v=f176: "Axion Glas al �aptelea armonicesc" 

f.92=f177: "Axion Glas 8" 

f.92v=f178: "Sfâr�itul / celor 8 Axioane peste s�pt�mân� / de la ani de la Hs 1853 oc. 24 din ........" 

f.93=f179: "Chenonicele de pe s�pt�mân� / Cel de duminec�, al lui Daniil, Pa" 

f.100v=f194: "Dup� chenonic zicem aceasta pe glas al 2"                       - "Alte r�spunderile pe glas 2" 

f.101v=f196: "R�spunderi. Glas 8" 
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f.103=f199: "Alte Polielee pe optu glasuri. Îns� numai stihirile / cele alese precum e obiceiul a se cânta în sfintele monastiri / Glas 1 

tetrafonos Pa Ke" 

f105v=f204: "Aghioasele ce se cânt� / la dumnezeiasca liturghie a marelui Vasilie" 

f.108v=f210: "În Postul cel Mare la liturghia cea mai-nainte sfin�it� / Glas 1 Pa" 

f.110=f213: "Pân� cete�te preotul molitva în / oltariu noi cânt�m aceast Doamne miluie�te ce este / întocmit de p�rintele arhimandrit 

Ghelasie Basarabeanu / Glas 1 Pa" 

- "Chenonic Glas al 5 / Tetrafonos de la Ke, facerea lui Ioan Protopsaltul"  

f.111v=f216: "Polieleul glasului al cincelea / facerea lui kir Pretu Lambadarie Peloponisianul / Glas al 5 Pa" 

f.118v=f230: "La vecernia cea mare, glas 2 Di" 

f.120=f233: "La râul Babilonului, de kir sf. p�rin. Ghelasie arhimandritul / Glas al 3-lea. La anul 1854, ianu. 23, anul al 3-lea" 

f.122=f237: "Evloghitarii dup� psalmul 136. La râul Babilonului / Glas al 3-lea Ga" 

f.124=f241: "La ziua preasfin�itului dup� muzica vocal� / Glas al 8" 

- "Imnul împ�ratului care s� cânt� la parade / Glas al 8-lea" 

f.124v=f242: "Heruvice mari ale lui Petru Efesiu. Glas Pa" 

f.135=f263: ".............. Gheordunescu" (cerneal� albastr�, caractere latine) 

f.135v=f264: "Catavasiile celor 12 praznice / împ�r�te�ti de peste tot anul întocmitete pre cum / se obi�nuie�te a se cânta grabnic. 

Pentru înv���tur� la anul 1853 noe 2 / La Adormirea prea curatei Maicii Do. / Cântarea 1. Glas 1 Pa" 

f.137v=f268: "Când nu e ziua praznicul zicem aceasta" 

f.138v=f270: "Catavasiile la Na�terea Dom/nului Dumnezeu �i Mântuitorului nostru Is Hs, care începem a le cânta / de la luna lui 

noembrie în 21 de zile pân� la dechembrie în 31 zile. / Cântarea 1. Glas 1 Pa" 

- "Irmosu al 2. Pa" 

f.139=f271: "Catavasia sau cântarea a 3. Pa"               - "Irmosu al doilea. Pa" 

f.142=f277: "Acesta s� zice de la Na�tere" 

f.142v=f278: "Antifoanele ce se cânt� la liturghia praznicilor împ�r�. / Antifon la Na�terea Domnului" 

f.143=f279: "Antifon al doilea. Glas Di"                         - "La În�l�area Domnului Hristos" 

f.143v=f280: "Catavasiile la luminata zi a / Învierii Mântuitorului nostru Is Hs, care se cânt� / pân� la În�l�are, de Ghelasie 

Basarabeanul. / Cântarea în 1-a Pa. 1853 noe. 2" 

f.145=f283: "Sfâr�itul cata/vasiile Pa�tilor" 

f.145v=f284: "Catavasii la Botezul Domnului / care se începe de la ianuarie 4 zile �ân� la / fabruarie 11 zile. De la Pa. / Glas al 2-lea 

Di. Pa" 

- "Alt irmos, glas Bu. Pa" 

f148v=f290: "S� l�ud�m bine s� cuvânt�m. Cântarea 8" 

f.149=f291: "Când nu e ziua praznicului / cânt�m Ceea ce e�ti mai cinsti." 

f.150=f293: �tampila Funda�iei Stavropoleos 

f.150v=f294: "Catavasii la Întâmpinarea / Domnului Dumnezeu �i Mântuitorul nostru Is Hs / care se încep a cânta de la Ianuarie în 

17 zile / pân� la februarie 9 / Cântarea 1. Glas al 3 Ga" 

f.153=f299: "Catavasii la Bunavestire a / sfintei preacuratei de Dumnezeu �i pururea / fecioarei Mariei. Aceste catavasii se cân/t� 

întrei vremi ale anului mai mult de / 140  de zile, adic� de la 10 zile ale lunii lui / februarie pân� la Sâmb�t� lui Laz�r. Îns� / precum 

de fa�� se arat� în Triudu. �i de la / Duminica Tuturor Sfin�ilor pân� la Schimbarea / la fa��. Apoi de la 12 ale lui septem. pân� în 20 

noe/mbrie. Cântarea 1. Glas 4 leghetos" 

f.155v=f304: "În ziua praznicului Buneivestiri / �i Intr�rii în Biseric� cânt�m aceasta" 

- "Îns� la Intrarea în biseric� zicem de la semnul / acesta + precum în jos se vede" 

f.156=f305: "Katavasii 4. Fr. I. Gheordunescu" (cerneal� albastr�, caractere latine) 

- "Catavasii la Întâmpinarea Dom/nului Dumnezeu �i Mântuitorului nostru Is Hs / care începându-se a-l cânta de la ianuarie 17 zile 

pân� la februarie în 9 zile / Catavasii în duminica a 50-lea de zile dup� Înviere / adec� a Pogorârii Duhului Sfânt preste sfin�ii 

apostoli �i ucenici, care duminica obicinuit� se zice a Rusaliilor pre limba sârbeasc� / iar eline�te a Ierusalimului pentru c� higii 

(adic� închin�torii / ce mergeau) din toat� lumea / în Ierusalim la sfântul mormânt / al Mântuitorului Is Hs voind s� se fac� agii �i 

altele / Cântarea a 1-a /  glas al 4 Ga Vu Di Vu" 

f.158=f309: "Ceea ce e�ti mai cinstit� caut� înapoi Bunavestire" 

- "Catavasii la În�l�area cinstitei / cruci. Aceste catavasii se încep a se cânta din / 6 zile ale lui avgust pân� 20 / Glas a 8 Ga. 

Cântarea a 1-a" 
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f.161=f315: "Începutul celor dou�sprezece sti/hiri ale Învierii cu ale lor sl�vite cuvânt�ri pe 8 glasuri. / Stihirile Evangheliei la utrenie / 

Glas 1 Pa" 

f.162=f317: "Sl�vita cuvântare a glasului . 1 Pa" 

f.164=f321: "Stihira evangheliei a doua / Glasul al 2-lea Di" 

f.165=f323: "Diatonicesc"                        - "Sl�vita cuvântare a doua Pa Vu / Glas 2" 

f.167=f327: "Stihira evangheliei a treia / Glas al 3-a de la Ga" 

f.170v=f334: "Heruvicul / în sfânta �i marea joi, de kir Iacov. Glas 6 de la Pa" 

f.171v=f336: "Heruvic în sfânta �i marea sâmb�t� / Glas al 5 Pa, de kir Petru. Ghelasie / În sfânta �i marea joi în loc De tine se 

bucur� / cânt�m acest irmos cum porunce�te Glas al 6 Pa" 

f.173=f339: "Chenonic în sfânta �i marea joi Glas al 6 Pa, de kir Daniil" 

f.174v=f342: "Heruvic în sfânta marea sâmb�t� de kir Petru / Glas al 5 Pa" 

f.176=f345: "În loc De tine se bucur� cânt�m irmos Nu te tângui pentru Mine / Maic�. �i dac� nu ajunge mai cânt�m �i alte dou� 

tro/pare dinainte la peasna a noua precum în Irmologhion / s� afl� a��zate. / Chenonicul din sfânta �i marea sâmb�t� de / kir Petru / 

Glas 1 Pa" 

f.176v=f346: "Chenonic la purt�toarea de lumin� a Învierii ziua / Pa�tilor Glas 1 Pa, de kir Petru Daniil" 

f.181=f355: "Stihira Evangheliei a 4 / Glas al 4" 

f.182v=f358: "Sl�vita cuvântare / Glas al 4 Vu" 

f.185=f363: "Stihira Evangheliei a 5 / Glas a 5" 

f.187v=f368: "Sl�vita cuvântare Glas 5" 

f.190v=f374: "Stihira Evangheliei  / Glas al 6 Pa" 

f.192v=f378: "Sl�vita cuvântare Glas Pa 6"                 

f.194=f381: "De dou� ori" 

f.195v=f384: "Stihira Evanghelie Glas 7 Ga" 

f.196v=f386: "Sl�vita cuvântare / Glas al 7 Zo eptafon varis" 

f.198=f389: "Florea I. Ghiordunescu" (cerneal� albastr�, caractere latine) 

f.199v=f392: "Stihira Evangheli / Glas al 8" 

f.201=f395: "Sl�vita cuvântare Glas 8" 

f.203v=f400: "Stihira Evanghelie / Glas  5" 

f.205v=f404: "Sl�vita cuvântare" 

f.208v=f410: "Stihira Evangheliei / a zecea Glas a 6 Pa" 

f.210=f413: "Stihira Evangheliei a 11 / Glas al 8" 

f.213=f419: "Sâmb�ta l�satului / sec de carne / Glas al 8" 

f.214=f421: "La Stihoavn� glas al 6 Pa" 

f.216=f425: "În sfânta �i luminata ziu� a Pa�/tilor troparele de diminea�� / glas al 5" 

- "altul" 

f.216v=f426: "Stihirile Învierii grabnice ce s� cânt� toat� / s�pt�mâna luminat� cum �i duminecile / seara la stihoavn� �i diminea�a la 

laude / Glas al 5" 

f.220=f433: "�i-ndat� cânt în strana stâng�"  

- "�i sfâr�itul" 

- monogram� .......................... (cerneal� albastr�) 

f.220v=f434: "În sfânta �i luminata duminec� a / Pa�tilor seara la vecernie / Slava glas al 2 Di" 

f.221=f435: "�i acum Trecut-au umbra legii / Prochimen glas 7 Ga" 

f.221v=f436: "Luni în s�pt�mâna luminat� / Slava glas al 3 Ga" 

f.222=f437: "Cum s� nu ne / �i acum. Prochimen glas 7 Ga"                 - "Sfâr�it" 

f.222v=f438: "Mar�i în s�pt�mâna luminat� / glas al 4 Pa" 

f.223=f439: "�i acum Proorocul David cat� la Anastasi. / Prochimen glas al 8" 

- "Sfâr�itul" 

- "Mercuri în s�pt�mâna luminat�" 

f.223v=f440: "Glas al 5" 

- "Prochimenul Glas 7 Ga" 

f.224=f441: "Domnul s-au împ�r��it întru podoab� s-au îmbr�cat / îmbr�catu-s-au Domnul" 

f.224v=f442: "Pentru c� au înt�rit lumea" 
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f.225=f443: "Casei Tale se cuvine sfin�enie" 

- "Florea I. Ghiordunescu" (cerneal� albastr�, caractere latine) 

f.228=f449: "I. Ghiordunescu" (cerneal� albastr�, caractere latine) 

- "Dlui" (creion, caractere latine) 

- neume (cerneal� albastr�) 

forza� liber posterior: "Cantor / I. Ghiordunescu / I. Ghiordunescu / I.P. Bârzan" (cerneal� neagr�, caractere latine) 

verso forza� liber posterior: "Bucure�ti / Strada C�ru�a�i nr. 54 / filar�tu D. Costandin / ............. dinain/tea ............." (cerneal� 

albastr�, caractere chirilice" 

- "Aceasta este scris� de / Preotul Costandin / Ghiordunescu" (cerneal� albastr�, caractere latine) 

forza� fix posterior: "Suven�ia Bisericii / �indrile �i c�r�mizi / Schitul �i Parohia / din vale 10 lei / pe lun� 30 lei la trimestru" (cerneal� 

albastr�, caractere latine) 

- "Trist� este floarea / ......... / Iancu �t. Gheorghe / ..................." (creion, caractere latine) 

- �tampila Funda�iei Stavropoleos 
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Catavasii la Florii cu Canonul: Ar�tatu-s-au, gl.4Di, f.1=f1 

- ipacoi C� stâlp�ri, gl.6Di, f.3=f5 

- condac Pre scaun în cer �i pre mânz pre p�mânt, gl.6Di, f.7=f13 

 

Axion la În�l�area lui Hristos M�re�te suflete al meu pre Hristos, gl.5, f.12=f23 

Axion la În�l�area Crucii Rai de tain� e�ti, gl.8, f.12v=f24 

 

Binecuvânt�rile Învierii, gl.5Ke, f.13v=f26 

 

Polieleu Robii Domnului, gl.5, f.15v=f30 

Slava dup� Polieleu Slav�... Slav� �ie Treime... �i acum... Bucur�-te ceea ce e�ti..., gl.5, f.19=f37 

 

Pripelele la praznicile împ�r�te�ti: 

- Na�terea Maicii Domnului Bucur�-te ceea ce e�ti cu dar d�ruit�, gl.5, f.20v=f40 

- În�l�area Crucii Dat-ai semn, gl.5, f.20v=f40 

- Sf. Dimitrie Veni�i iubitorilor de mucenici, gl.5, f.21=f41 

- Sf. Nicolae Veni�i to�i p�mântenii s� l�ud�m pre ierarhul, gl.5, f.21v=f42 

- Sf. Vasile cel Mare Veni�i to�i p�mântenii s� l�ud�m pre marele, gl.5, f.22=f43 

- Botezul Domnului Boteaz�-se, gl.5, f.22=f43 

- Sf. Gheorghe Veni�i iubitorilor de mucenici, gl.5, f.22v=f44 

- Adormirea Maicii Domnului Cântare de ie�ire, gl.5, f.23=f45 

 

Podobii 

- gl.1: Ceea ce e�ti bucuria f.26=f50 ; Preal�uda�ilor mucenici f.26=f50 ; O, preasl�vit� minune f.26v=f51 

- gl.2: Când de pre lemn mort f.26v=f51 ; Casa Efratului f.27=f52 ; Toat� n�dejdea f.27=f52 

- gl.3: Mare este puterea crucii Tale f.27v=f53 ; Fecioara ast�zi f.27v=f53 ; Pentru m�rturisirea f.27v=f53 

- gl.4: Ca pre un viteaz f.28=f54 ; Dat-ai semn f.28v=f55 ; Cela ce de sus e�ti chemat f.28v=f55 ; A� vrea s� �terg f.29=f56 ; Degrab 

ne întâmpin� f.29=f56 ; Cel ce te-ai în�l�at pre cruce f.29v=f57 ; Ar�tatu-te-ai ast�zi f.30=f58 

- gl.5: Bucur�-te c�mara f.30=f58 ; Cuvioase p�rinte f.30v=f59  

- gl.6: Toat� n�dejdea puindu-�i în ceruri f.31=f60 ; Cea dezn�d�jduit� pentru via�� f.31v=f61 ; A treia zi ai înviat f.32=f62 ; 

Îngere�tile puteri merge�i înainte f.32=f62 

- gl.7: De acum nu vom mai fi opri�i f.32v=f63 ; Ast�zi privegheaz� Iuda f.32v=f63  

- gl.8: O, preasl�vit� minune f.33=f64 ; Doamne, de ai �i st�tut înaintea divanului f.33=f64 ; Ce v� vom numi pre voi sfin�ilor 

f.33v=f65 ; Raiul cel din Eden f.33v=f65 ; Porunca cea cu tain� f.34=f66 ; Ap�r�toare doamn� f.34v=f67 

 

Podobiile Svitelnilor: 

- gl.2: Crucea este p�zitoarea f.35=f68 ; Cu trupul adormind ca un muritor f.35=f68 

- gl.3: Cela ce ai împodobit cerul f.35v=f69 ; Cu duhul în biseric� f.35v=f69 ; Ar�tatu-s-au Mântuitorul f.35v=f69 ; C�mara Ta 

Mântuitorule f.36=f70 ; Cercetatu-ne-au pre noi f.36=f70 ; Apostoli de la margini f.36=f70  

 

Sedelnele Adormirii Maicii Domnului: 

- Sedealna 1: Strig� Davide gl.4forma6, f.36v=f71 

- Sedealna 2: Preacinstit� împreunarea în�elep�ilor apostoli gl.1forma2 

- Sedealna 3: Întru na�terea ta z�mislirea au fost gl.3, f.37v=f73 

 

Polieleu pe 8 stihiri Robii Domnului gl.3 ca de la Ni, f.38=f74 

 

Binecuvânt�rile Învierii, de Petru Lampadarie Peloponisianul, gl.5, f.40v=f79 

 

Axioane pr�znicare: 

- Adormirea Maicii Domnului Neamurile toate gl.1, f.43=f84 

- Na�terea Domnului M�re�te sufletul meu pre Cel din fecioar� gl.1, f.43v=f85 
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- Înviere Îngerul a strigat gl.1, f.44v=f87 

- Boboteaz� M�re�te suflete al meu pe Cel ce în Iordan gl.2 forma 6, f.45v=f89 

- Boboteaz� M�re�te suflete al meu pe cea mai cinstit� gl.1, f.46=f90 

- Întâmpinarea Domnului N�sc�toare de Dumnezeu gl.3, f.46v=f91 

- Schimbarea la fa�� M�re�te sufletul meu pre Domnul gl.4, f.48v=f95 

- Florii Dumnezeu este Domnul gl.4, f.49=f96 

- În�l�are Bucur�-te Împ�r�teas� gl.4, f.49v=f97 

- În�l�area Crucii Rai de tain� e�ti gl.5, f.50=f98 

- Miercurea Înjum�t��irii Str�in lucru este maicilor gl.3Ni, f.51=f100 

 

Prochimenele s�pt�mânii, f.52=f102 

 

Dumnezeu este Domnul pe opt glasuri, f.53=f104 

 

Slav�. Tat�lui s� ne închin�m. �i acum. Pre Maica Ta aducem, gl.1, f.54=f106 

 

U�ile poc�in�ei. �i acum. În calea mântuirii, de Grigorie Protopsaltul, gl.8, f.55=f108 

Milue�te-m� Dumnezeule. La mul�imea faptelor mele, de Grigorie Protopsaltul, gl.6, f.55v=f109 

 

Polieleu Robii Domnului, tradus de arhim. Ghelasie dup� Iacov Protopsaltul, gl.4, f.56=f110 

Slav� dup� Polieleu Pe Tat�l s�-L sl�vim, gl.4, f.58=f114 

sfîr�itul de la M�rturisi�i-v� Domnului, gl.5?, f?=f116 

 

Antifoanele gl.4 leghetos Din tinere�ile mele, f.62=f117 

 

CÂNT	RILE SFINTEI LITURGHII: 

Binecuvinteaz� suflete al meu pre Domnul, gl.8, f.63=f119 

Binecuvinteaz� suflete al meu pre Domnul, gl.6, f.67v=f128 

Ectenia mare, gl.8, f.72=f137 

Antifonul 1 Binecuvinteaz�, gl.8, f.72v=f138 

Antifonul 2 Unule n�scut, gl.8, f.72v=f138 

Veni�i s� ne închin�m, gl.2, f.73=f139 

Trisaghion, gl.2, f.73=f139 

Câ�i în Hristos, gl.1, f.73v=f140 

Crucii Tale ne închin�m, gl.1, f.74v=f142 

Heruvice mici: gl.1,f.75=f143 ; gl.2, f.76=f145 ; gl.3, f.77=f147 ; gl.4, f.78=f149 ; gl.5, f.79v=f152 ; gl.6, f.80v=f154 ; gl.7Zo, f.81v=f156 

; gl.8, f.82v=f158 

R�spunsurile mari, de Ghelasie ierom., gl.1, f.83v=f160 

R�spunsurile mari, de Anton, gl.1, f.84=f161 

Axioane: gl.1, f.85=f163 ; gl.1agem, f.85v=f164 ; gl.2, f.86=f165 ; gl.5, f.87=f167 

Apostol, gl.2, f.87v=f168 

Axioane: gl.3armonicesc agem, f.89=f171 ; gl.4leghetos, f.89v=f172 ; gl.5agem, f.90=f173 ; g.6, f.90v=f174 ; gl.7armonicesc, 

f.91v=f176 ; gl.8, f.92=f177 

Chinonicele s�pt�mânii:  

- Duminic� L�uda�i, de Daniil, gl.1, f.93=f179 

- Luni Cel ce faci pre îngerii T�i, gl.1, f.94=f181 

- Mar�i Întru pomenire ve�nic�, gl.7Zo, f.95=f183 

- Miercuri Paharul mântuirii, gl.4aghia, f.96=f185 

- Joi În tot p�mântul, gl.8, f.97=f187 

- Vineri Mântuire ai lucrat, gl.5, f.98v=f190 

- Sâmb�t� Ferici�i cei pre care i-ai ales, gl.5, f.99v=f192 
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V�zut-am lumina cea adev�rat�, gl.2, f.100v=f194 

 

R�spunsurile mari, gl.2, f.100v=f194 

 

R�spunsurile mari, gl.8, f.101v=f196 

 

Polieleu, stihuri alese Robii Domnului: gl.1tetrafon, f.103=f199   

 

LITURGHIA SFÂNTULUI VASILE CEL MARE:  

Cu vrednicie �i cu dreptate, gl.2, f.105v=f204 

Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, gl.2, f.105v=f204 

Amin, gl.2, f.106v=f206 

Pre Tine Te l�ud�m, gl.2, f.106v=f206 

Axion De tine se bucur�, gl.8, f.107=f207 

Pre ar�t�torul de cele cere�ti, gl.2, f.108=f209 

 

LITURGHIA DARURILOR MAI ÎNAINTE SFIN
ITE: 

S� se îndrepteze rug�ciunea mea, gl.1, f.108v=f210 

Heruvic Acum puterile, gl.1, f.109=f211 

Doamne miluie�te pe larg, de Ghelasie Basarabeanu, gl.1, f.110=f213 

Chinonic Gusta�i �i vede�i, de Ioan protopsaltul, gl.5, f.110=f213 

Polieleu Robii Domnului, de Petru Lampadarie Peloponesianul, gl.5, f.111v=f216 

 

Lumin� lin�, gl.2, f.118v=f230 

 

La râul Babilonului, de arhim. Ghelasie, gl.3, f.120=f233 

 

Binecuvânt�rile Învierii, gl.3, f.122=f237 

 

La ziua preasfin�itului Doamne ap�r� pre preaosfin�itul episcopul nostru, gl.8, f.124=f241 

SLAVON	: Imnul împ�ratului la parade, gl.8, f.124=f241 

 

Heruvice mari, de Petru Efesiu: gl.1, f.124v=f242 ; gl.2, f.125v=f244 ; gl.3, f.127=f247 ; gl.4, f.128v=f250 ; gl.5, f.130=f253 ; gl.6, 

f.131v=f256 ; gl.7, f.132v=f258 ; gl.8, f.134=f261  

 

Catavasii grabnice:  

- Adormirea Maicii Domnului, gl.1, f.135v=f264 

- Na�terea Domnului, ambele irmoase, gl.1, f.138v=f270 

 

Antifoanele praznicilor împ�r�te�ti: 

- Na�terea Domnului, dou� antifoane, gl.2, f.142v=f278 

- În�l�area Domnului, gl.2, f.143=f279 

- Pogorârea Sfântului Duh, gl.2, f.143=f279 

- În�l�area cinstitei cruci, gl.2, f.143=f279 

 

Catavasii grabnice:  

- Înviere, de Ghelasie Basarabeanul, gl.1, f.143v=f280 

- Botezul Domnului, ambele irmoase, gl.2 forma6, f.145v=f284 

- Întâmpinarea Domnului, gl.3, f.150v=f294 

- Bunavestire, gl.4, f.153=f299 

- Pogorârea Sfântului Duh, gl.4, f.156=f305 

- În�l�area Sfintei Cruci, gl.8Ga, f.158=f309 
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Stihirile Evangheliei (inclusiv Preablagoslovit� e�ti). Doxologii: 

1. În munte ucenicii mergând, gl.1, f.161=f315 ; f.162=f317 

2. Cu miresme viind muierile, gl.2, f.164=f321 ; f.165=f323 

3. Magdalinei Mariei ceea ce au vestit, gl.3, f.167=f327 ; f.168=f329 

 

Heruvic în Joia Mare Cinei Tale, de Iacov, gl.6, f.170v=f334 

Axion în Joia Mare Din osp��ul St�pânului, de Ghelasie, gl.6, f.171v=f336 

Chinonic în Joia Mare Cinei Tale, de Daniil, gl.6, f.173=f339 

 

Heruvic în Sâmb�ta Mare S� tac� tot trupul, de Daniil, gl.5, f.174v=f342 

Chinonic în Sâmb�ta Mare Sculatu-s-au din somn, de Petru, gl.1, f.176=f345 

Chinonic la Înviere Trupul lui Hristos, de Daniil, gl.1, f.176v=f346 

 

Heruvic, gl.3, f.178v=f349 

 

Stihirile Evangheliei (inclusiv Preablagoslovit� e�ti). Doxologii: 

4. Mânecare adânc�, gl.4, f.181=f355 ; f.182v=f358 

5. O preaîn�elepte judec��ile Tale, gl.5, f.185=f363 ; f.187v=f368 

6. Pacea adev�rat� Tu e�ti Hristoase, gl.6, f.190v=f374 ; f.192v=f378 

7. Iat� întuneric �i de diminea��, gl.7, f.195v=f384 ; gl.7eptafon varis, f.196v=f386 

8. Lacr�mile Mariei, gl.8, f.199v=f392 ; f.201=f395 

9. Ca întru anii cei de apoi, gl.5, f.203v=f400 ; f.205v=f404 

10. Dup� pogorârea în iad, gl.6, f.208v=f410 

11. Ar�tându-Te pre Tine, gl.8, f.210=f413 

 

Vai mie înnegritule suflet, gl.8, f.211v=f416 

În Sâmb�ta l�satului sec de carne: Plâng �i m� tânguiesc, gl.8, f.213=f419 

La Stihoavn�: Încep�tur� �i stat mi-au fost, gl.6, f.214=f421 

Dumineca l�satului sec de brânz�: ��zut-au Adam în preajma raiului, gl.6, f.214v=f422 

 

Hristos a înviat, gl.5, f.216=f425 

Stihirile Pa�tilor, grabnic, gl.5, f.216v=f426 

Hristos a înviat, gl.5, f.220=f433 

Slava Vecerniei din Duminica Pa�tilor: Cântare de mântuire cântând, gl.2, f.220v=f434 

Prochimen la Pa�ti Cine este Dumnezeu mare, gl.7, f.221=f435 

Slava din Lunea Luminat� Cei ce st�m cu nevrednicie, gl.3, f.221v=f436 

Prochimen Dumnezeul nostru în ceri �i pe p�mânt, gl.7, f.222=f437 

Slava din Mar�ea Luminat� Doamne na�terea Ta, gl.4, f.222v=f438 

Prochimen Cu glasul meu c�tre Domnul, gl.8, f.223=f439 

Slava din Miercurea Luminat� Doamne iadul ai pr�dat, gl.5, f.223v=f440 

Prochimen, Auzi Dumnezeule rug�ciunea mea, gl.7, f.223v=f440 

 

Stihoavna glasului 1: Cu patima Ta ; S� se bucure f�ptura ; Împ�rat fiind cerului ; Muierile mironosi�e ; f.224=f441 

 

Doxologia mare, gl.6, f.225v=f444 

 

Tat�l nostru, gl.1, f.227v=f448 
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