













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Nectarie Schimonahul (trad.), Doxastarul mare, vol.1, al lui Iacov Protopsaltul și Hurmuz Hartofilaxul, Schitul Lacu, 1999 - ms.
	Slavele pe opt glasuri, Iacov
	g1,g2
	g3
	g4
	g5
	g6,g7
	g8

	8 sept Nașterea M.D.
	S Șa la Ds, g6
	S Șa la Litie, g8
	S Șa la Stihoavnă, g8
	S Șa la Laude, g6

	14 sept
	la Ds, g2
	la Litie, g4
	la Stihoavnă, g8
	la Laude, g6

	26 sept Sf. Ioan Evanghelistul
	la Ds, g2
	la Litie, g4
	la Stihoavnă, g6
	la Laude, g8

	1 oct Acoperămîntul Maicii Domnului
	la Ds, g8
	la Litie, g2
	la Stihoavnă, g2
	la Laude, g6

	după 11 oct, Duminica Sf. Părinți de la Sinodul 7
	la Ds, g6
	la Stihoavnă, g4
	la Laude, g8

	26 oct Sf. Dimitrie
	la Ds, g6
	la Litie, g2
	la Stihoavnă, g8
	la Laude, g4

	8 nov Sf. arhangheli
	la Ds, g6
	la Litie, g4
	la Stihoavnă, g8
	la Laude, g5

	13 nov
	la Ds, g6
	la Litie, g4
	la Stihoavnă, g6
	la Laude, g8

	21 nov Intrarea in Biserică 
	la Ds, g8
	la Litie, g5
	la Stihoavnă, g6
	la Laude, g2

	30 nov Sf. apostol Andrei
	la Ds, g4
	Șa la Ds, g4: Isaie dănțuiește
	la Stihoavnă, g3
	la Laude, g8

	5 dec Cuv. Sava
	la Ds, g6
	la Litie, g2
	la Stihoavnă, g3
	la Laude, g6

	6 dec Sf. Nicolae
	la Ds, g6
	Șa la Ds, g6: Peșteră bine te împodobește
	la Litie, g8
	la Stihoavnă, g6
	Șa la Stihoavnă, g6: Ceea ce nu știi de mire
	la Laude, g5

	9 dec Zămislirea Sfintei Ana
	la Ds, g2
	la Litie, g5
	la Stihoavnă, g2

	12 dec Sf. Spiridon
	la Ds, g1
	la Stihoavnă, g2
	la Laude, g4

	Duminica Sfinților strămoși
	la Ds, g6
	la Stihoavnă, g3
	la Laude, g7

	Duminica Sf. Părinți înaintea Nașterii lui Hristos
	la Ds, g6
	la Stihoavnă, g2
	la Laude, g8

	24 dec Ceasurile împărătești
	la Ceasul 9, g6: Astăzi Se naște din Fecioara

	25 dec Nașterea Domnului
	la Ds, g2
	la Litie, g5
	Șa  la Litie, g6: Dănțuiesc îngerii toți
	la Stihoavnă, g4
	Șa la Stihoavnă, g4: În peșteră Te-ai sălășluit
	la Laude, g6
	Șa la Laude, g2: Astăzi Hristos în Vitleem

	27 dec Sf. Ștefan
	la Ds, g2
	la Stihoavnă, g6
	la Laude, g8 (și la 2 aug la Stihoavnă)

	Duminica după Naștere
	la Ds, g6
	la Litie, vezi 25 dec la Litie
	la Stihoavnă, g6
	la Laude, g8

	1 ian Tăierea împrejur și Sf. Vasile
	la Ds, g8
	Șa la Ds, g8
	la Litie, g6
	la Stihoavnă, g6
	Șa la Stihoavnă, g8

	5 ian Ceasurile împărătești
	la Ceasul 9, g5: Mîna ta care s-a atins

	6 ian Boboteaza
	la Ds, g2
	la Litie, g8
	Șa la Litie, g8
	la Stihoavnă, g6
	la Laude, g6
	Șa la Laude, g2

	17 ian Sf. Antonie
	la Ds, g5
	la Stihoavnă, vezi 5 dec la Laude
	la Laude, g8

	20 ian Sf. Eftimie
	la Ds, g3
	la Litie, g4
	la Stihoavnă, g5

	25 ian Sf. Grigorie Teologul
	la Ds, g8
	la Litie, g1
	la Stihoavnă, g8
	la Laude, g1

	27 ian Sf. Ioan Gură de aur
	la Ds, g4
	la Laude, g4

	30 ian Sf. Trei ierarhi
	la Ds, g6
	la Litie, g6
	la Stihoavnă, g5
	Șa la Stihoavnă, g2: Astăzi Hristos în Biserică Se aduce

	24 dec Ceasurile împărătești
	la Ceasul 9, g6: Astăzi Se naște Hristos

	CUPRINS

