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Antologie. Carte care cuprinde cîntări pentru Utrenie, Liturghie, Postul Mare, etc. Parte compuse, parte traduse de părintele Nectarie Schimonahul, protopsaltul Schitului Prodromu din Sf. Munte al Athonului, și de alți autori. Date la lumină prin sîrguința părintelui ieromonah Dometie Ionescu de la Schitul Icoana din București. București, Tipografia cărților bisericești, 1898
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