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Heruvico-Chinonicar / anual / care cuprinde în sine deosebite Heruvice și Chinonice pentru / toate sărbătorile anului, lîngă care s-au adăugat / și Antiaxioanele lor. / Prelucrate și date la lumină cu binecuvîntarea înalt prea/sfințitului arhipăstor și mitropolit al Ungrovlahiei / D.D. Neofit II. / preacinstit, și exarh al Plaiurilor, și locoțiitor al Chesariei / Capadochiei, și cavaler a feluri de ordine. / de Anton Pann. / Profesor de muzică bisericească în Seminarul Sfintei Mitropolii. / Tom II. / București 1847. / În Tipografia sa de muzică bisericească.


































































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	Anton Pann, Heruvico-chinonicar, Tom II, București, 1847
	Pagina de titlu
	Predoslovie
	Heruvico-Chinonicar anual
	Heruvice, prescurtate după Petru Efesiu
	Glas 1
	Original

	Glas 6
	Original

	Glas 4Di
	Original

	Glas 7Zo
	Original

	Glas 8
	Original


	Axion, glas 8, original
	Axion, glas 8, anonim, prelucrat
	25 dec. Naşterea Domnului 
	Heruvic, glas 5, potrivit pe Chinonicul Tetrafon 
	Antiaxion, glas 1
	Chinonic, glas 1tetrafon
	Chinonic, glas 2, pentru a doua zi

	6 ian. Botezul Domnului
	Chinonic, glas 1, după Daniil Protopsaltul 
	Chinonic, glas 7Zo, original
	Antiaxion, glas 6

	2 febr. Întîmpinarea Domnului
	Chinonic, glas 4Di, original 
	Antiaxion, glas 3

	25 martie Bunavestire
	Chinonic, glas 1, după Petru Lambadarie
	Chinonic, glas 1, după Dionisie Fotino
	Antiaxion, glas 4leghetosVu

	Sîmbăta lui Lazăr 
	Chinonic, glas 7Zo

	Duminica Floriilor
	Chinonic, glas 4Di, după Petru Lambadarie
	Chinonic, glas 4Di, original
	Antiaxionul, glas 4leghetosVu

	Joia Mare
	Antiheruvicul şi Chinonicul, glas 6, original 
	Antiheruvicul şi Chinonicul, glas 6, după Iacov Protopsaltul 
	Antiheruvicul şi Chinonicul, glas 6, original 
	Antiaxionul, glas 5, original

	Sîmbăta Mare
	Antiheruvic, glas 5, după Iacov Protopsaltul
	Antiheruvic, glas 5, original
	Chinonic, glas 1Ke, după Dionisie Fotino
	Chinonic, glas 5, după Gheorghe Criteanul
	Antiaxionul, glas 6, original

	Duminica Paştilor
	Chinonic, glas 1, după Daniil Protopsaltul
	Chinonic, glas 1, original
	Antiaxionul, glas 1, prescurtat
	Antiaxionul, glas 1, mai grabnic, în felul celui grecesc

	Lunea luminată
	Chinonicul, glas 2, original

	Marţea luminată
	Chinonicul, glas 3, original

	Miercurea luminată
	Chinonicul, glas 4Di, original

	Joia luminată
	Chinonicul, vezi Duminica Paştilor

	Vinerea luminată
	Chinonicul, vezi Lunea luminată

	Sîmbăta luminată
	Chinonicul, vezi Marţea luminată

	Duminica Tomii
	Chinonic, glas 1

	Înjumătăţirea Praznicului
	Chinonic, glas 4Di
	Antiaxion, glas 8

	Înălţarea Domnului
	Chinonic, glas 4Di
	Chinonic, glas 4Di, prescurtat după Petru Lambadarie
	Antiaxion, glas 5

	Duminica Cincizecimii
	Chinonic, glas 1, după Daniil Protopsaltul
	Chinonic, glas 7Zo, după Dionisie Fotino
	Antiaxion, gla 4leghetosVu

	Lunea Pogorîrii Sfîntului Duh
	Chinonic, glas 5, după Petru Bizantie

	Duminica Tuturor Sfinţilor 
	Chinonic, glas 8, după Petru Bizantie
	Chinonic, glas 8, original

	6 aug. Schimbarea la faţă a Domnului
	Chinonic, glas 4Di, după Petru Lambadarie
	Chinonic, glas 7Zo, original
	Antiaxion, glas 4leghetosVu

	15 aug. Adormirea Maicii Domnului
	Chinonic, glas 3, după Hurmuz Hartofilax
	Chinonic, glas 7Zo, original
	Antiaxion, glas 1

	1 sept., Începutul anului bisericesc
	Chinonic, glas 1, după Dionisie Fotino

	8 sept. Naşterea Maicii Domnului
	Chinonic, glas 5, după Dionisie Fotino
	Antiaxion, vezi Înjumătăţirea Praznicului

	14 sept. Înălţarea Sfintei Cruci
	Chinonic, glas 1, după Daniil Protopsaltul
	Chinonic, glas 4Di, original
	Antiaxion, glas 8

	21 nov. Intrarea Maicii Domnului în Biserică
	Chinonic, glas 4leghetosVu, după Dionisie Fotino
	Antiaxion, glas 4leghetosVu, vezi la Bunavestire

	Chinonice comunale
	Chinonic la  Sfinţii arhangheli, glas 6, după Daniil Protopsaltul: Cel ce face
	Heruvic, potrivit pe Chinonicul glas 4leghetos Vu
	Chinonic la deosebite sărbători, glas 4leghetosVu: Întru pomenire 
	Chinonic la deosebite sărbători, glas 7Zo: Întru pomenire   
	Chinonic la Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi la alţi apostoli, glas 4Di, după Petru Lambadarie: În tot pămîntul 
	Chinonic la Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi la alţi apostoli, glas 8, original: În tot pămîntul  


	Abonaţi
	Cuprins

