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Note
Irmologhiu Catavasier. În care se cuprind Catavasiile sărbătorilor dumnezeieşti, Asemănîndele Glasurilor şi douăzeci şi una de Doxologii. Dat la lumină cu binecuvîntarea Preasfinţitului Arhipăstor şi Mitropolit a toată Ungrovlahia D.D.Nifon. De Anton Pann. A doua ediţie. Bucureşti, 1854. În Tipografia lui Anton Pann.
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Note
Potrivite pe alte Tropare, urmînd la ritmi şi la tonuri întocmai celor greceşti, (fiindcă în greceşte toate Troparele sînt potrivite după Asemănînda ce arată deasupra), care deşi nu le poate potrivi cineva întocmai, (fiind Troparele din Mineie neregulate), dar cunoscînd adevărata însuşire a Asemănîndelor, cu băgare de seamă şi cu iscuţinţă un cîntăreţ învăţat le poate asemăna ceva.
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Note
Imnuri. Cîntate de seminarişti în persoana Înalt Preasfinţitului Arhipăstor şi Mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon, Preacinstit şi Exarh al Plaiurilor şi Locţiitor al Cezareei Capadociei şi Cavaler de Ordine mari împărăteşti. Compuse şi aranjate de Protosinghelul Veniamin Catulescu, inspectorul Seminarului Sfintei Mitropolii. Bucureşti, 1854. În Tipografia lui Anton Pann.
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