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Glas al șaptelea, varis, Zo. Vrednică ești cu adevărat... (fără Ceea ce ești mai cinstită)1851
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Note
Noul Doxastar. Prefăcut în româneşte după metodul vechi al serdarului Dionisie Fotino, şi dat la lumină pe acest metod nou în zilele oblăduirii prea înălţatului nostru Prinţ Alexandru Ghica cu binecuvîntarea şi ajutorul înalt preaosfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Domnul D. Neofit, întru întîiul an al arhipăstoriei sale, de Anton Pann. Tomul 1. Bucureşti, 1841. În Tipografia Pitarului Konst. Petrovici, sub direcţia lui Iosif Kopainig care a lucrat şi notele de cîntare.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	Anton Pann, Noul Doxastar, Tomul 1, Bucureşti, 1841
	Către cei ce îmbrăţişează această carte cu dragoste [...] Anton Pann
	Septembrie
	1sept
	Ds, Slavă: Dumnezeiescul dar umbrează, glas 6
	Ds, Şi acum: Cela ce eşti unit cu Duhul Sfînt, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Cuvioase părinte ai aflat bună scară, glas 5
	Stihoavnă, Şi acum: Împărate Cela ce eşti pururea, glas 5
	Laude, Slava: Cel din pruncie sfinţit, glas 2
	Laude, Şi acum: Cela ce cu negrăită înţelepciune, glas 8

	8sept
	Ds: Astăzi Dumnezeu Cel ce Se odihneşte, glas 6
	Litie: În ziua cea binevestită, glas 8
	Stihoavnă: Veniţi toţi credincioşii, glas 8
	Laude: Aceasta este ziua Domnului, glas 6

	14sept
	Ds: Veniţi toate neamurile, glas 2
	Litie: A cinstitei Crucii Tale, glas 4
	Stihoavnă: Pe care de demult Moisi, glas 8
	Laude: Astăzi înainte merge Crucea Domnului, glas 6

	26sept
	Ds, Slavă: Pe fiul tunetului, glas 2
	Litie, Slavă: Rezemîndu-te pe pieptul Învăţătorului, glas 4
	Litie, Şi acum: Fiul Cela ce împreună cu Tatăl şi Duhul, glas 1
	Sthihoavnă, Slavă: Apostole al lui Hristos, glas 6
	Laude, Slavă: Evangheliste Ioane, glas 8


	Octombrie
	11oct
	Ds, Slavă: Pe trîmbiţele Duhului, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Pomenirea cea de peste an, glas 4
	Laude, Slavă: Ceata Sfinţilor Părinţi, glas 8

	26oct
	Ds, Slavă: Astăzi împreună ne cheamă, glas 6
	Litie, Slavă: Întru lăcaşurile cele mai presus de lume, glas 2
	Litie, Şi acum: O mare taină, glas 2
	Stihoavnă, Slavă: Are pe dumnezeiesc şi fără prihană sufletul tău, glas 8
	Laude, Slavă: Pe cel ce şi-a cîştigat, glas 1


	Noiembrie
	8nov
	Ds, Slavă: Bucuraţi-vă împreună cu noi, glas 6
	Ds, Şi acum: Bucuraţi-vă împreună cu noi, glas 6
	Litie, Slavă: Cu buze de foc, glas 4
	Stihoavnă: Ca cela ce eşti mai mare cetelor, glas 8
	Laude, Slavă: Unde umbrează darul tău, glas 5
	Laude, Şi acum: Fericimu-te pe tine, glas 5

	13nov
	Ds, Slavă: Cuvioase de trei ori fericite, glas 6
	Litie, Slavă: Cu cuviinţă era împărătesei, glas 4
	Stihoavnă, Slavă: Trîmbiţă cu glas de aur, glas 6
	Laude, Slavă: Cu cuvinte de aur, glas 8
	Laude, Şi acum: Stăpînă primeşte rugăciunile, glas 8

	14nov
	Ds, Slavă: Cu strălucirile luminii celei tari, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Lăsînd cele de pe pămînt, glas 2
	Laude, Slavă: Vînătoarea peştilor, glas 3

	20nov
	Ds, Slavă: Pe cel după chip păzindu-l nevătămat, glas 6
	Litie, Slavă: Cuvioase părinte glasul Evangheliei, glas 5
	Stihoavnă, Slavă: Şezînd în carul cel alergător, glas 8
	Stihoavnă, Şi acum: David mai înainte a glăsuit, glas 8
	Litie, Slavă: Mulţimile călugărilor, glas 8

	21nov
	Ds: După ce te-ai născut tu, glas 8
	Litie: Strălucit-a zi de bucurie, glas 5
	Stihoavnă: Astăzi adunările credincioşilor, glas 6
	Laude: Astăzi în Biserică se aduce, glas 2

	25nov
	Ds, Slavă: Bucurie la prăznuirea, glas 2
	Stihoavnă şi Laude, Slavă: Viaţa cea fără materie, glas 2

	30nov
	Ds, Slavă: Vînătoarea peştilor lăsînd, glas 4
	Ds, Şi acum: Isaie dănţuieşte, glas 4
	Stihoavnă, Slavă: Pe cel de un sînge cu Petru, glas 3
	Laude, Slavă: Pe propovăduitorul credinţei, glas 8
	Laude, Şi acum: Primeşte Vitleeme Mitropolia lui Dumnezeu, glas 8


	Decembrie
	4dec
	Ds, Slavă: Moşia, neamul, avuţia, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Cuvioase părinte în tot pămîntul a ieşit, glas 6

	5dec
	Litie, Slavă: Cea mai presus de minte dorirea bunătăţilor, glas 2

	6dec
	Ds, Slavă: Pe cel ce este podoaba arhiereilor, glas 6
	Ds, Şi acum: Peşteră bine te împodobeşte, glas 6
	Litie, Slavă: Rodul bărbăţiilor tale cuvioase, glas 8
	Stihoavnă, Slavă: Omul lui Dumnezeu şi credincioasă slugă, glas 6
	Stihoavnă, Şi acum: Ceea ce nu ştii de mire, glas 6
	Laude, Slavă: Să trîmbiţăm cu trîmbiţă de cîntări, glas 5
	Laude, Şi acum: Să trîmbiţăm cu trîmbiţă de cîntări, glas 5

	12dec
	Ds, Slavă: Cuvioase părinte fericite, glas 1
	Stihoavnă, Slavă: Între ierarhi dumnezeiesc vas, glas 2
	Laude, Slavă: Cuvioase părinte ierahe preaslăvite, glas 4

	Duminica Sfinţilor Strămoşi
	Ds, Slavă: Pe toţi părinţii cei mai înainte de lege, glas 6
	Stihoavna, Slavă: Veniţi iubitorilor de praznic, glas 3
	Laude, Slavă: Veniţi toţi cu credinţă, glas 7
	Laude, Slavă: Veniţi toţi cu credinţă, glas 7protovarisZo

	Duminica înaintea Naşterii lui Hristos
	Ds, Slavă: Daniil bărbatul doririlor, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Bucuraţi-vă prooroci cinstiţi, glas 2
	Stihoavnă, Şi acum: Iată s-a apropiat vremea, glas 2
	Laude, Slavă: Întocmirea învăţăturilor Legii, glas 8

	Ceasurile Naşterii lui Hristos
	Ceasul 1
	Vitleeme găteşte-te, glas 8
	Acum proorocia proorocilor, glas 3
	Slavă: Acestea zice Iosif către Fecioara, glas 8

	Ceasul 3
	Acesta este Dumnezeul nostru, glas 6
	Mai nainte de Naşterea Ta, glas 8
	Slavă: Iosife spune nouă, glas 3

	Ceasul 6
	Veniţi credincioşii, glas 4
	Auzi cerule şi ascultă pămîntule, glas 4
	Slavă, Şi acum: Veniţi noroadelor, glas 5

	Ceasul 9
	Spăimîntatu-s-a Irod, glas 7
	Cînd Iosif Fecioară cu întristare s-a rănit, glas 2
	Slavă, Şi acum: Astăzi Se naşte din Fecioară, glas 6


	25dec
	Ds, Slavă, Şi acum: August singur stăpînitorul pe pămînt, glas 2
	Litie, Slavă: Magii împăraţii perşilor, glas 5
	Litie, Şi acum: Dănţuiesc îngerii în cer, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Veseleşte-te Ierusalime, glas 4
	Stihoavnă, Şi acum: În peşteră Te-ai sălăşluit Hristoase Dumnezeule, glas 4
	După Psalmul 50, Slavă, Şi acum: Astăzi toate s-au umplut, glas 2
	La Miluieşte-mă Dumnezeule: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, glas 6
	Laude, Slavă: Cînd în vremea venirii Tale pe pămînt, glas 6
	Laude, Şi acum: Astăzi Hristos în Vitleem Se naşte, glas 2

	26dec
	Stihoavnă, Slavă, Şi acum: În Vitleem împreună au alergat, glas 8
	Laude, Slavă: Astăzi firea cea nevăzută, glas 6

	27dec
	Ds, Slavă: Împăratului şi Stăpînului tuturor, glas 2
	Ds, Şi acum: Mare şi preaslăvită minune, glas 2
	Stihoavnă, Slavă: Întîi între mucenici te-ai arătat, glas 6
	Stihoavnă, Şi acum: Necuprinsă este taina, glas 6

	Duminica după Naşterea lui Hristos
	Ds, Slavă: Pomenirea săvîrşim a lui David, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Pomenire arhiereilor, glas 6
	Laude, Slavă: Sîngele şi focul, glas 8


	Ianuarie
	1ian
	Ds, Slavă: De înţelepciune iubitor, glas 8
	Ds, Şi acum: Pogorîndu-Se Mîntuitorul, glas 8
	Litie, Slavă: Vărsatu-s-a darul, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Cela ce darul minunilor, glas 6
	Stihoavnă, Şi acum: Nu S-a ruşinat Preabunul Dumnezeu, glas 8

	Ceasurile Bobotezei
	Ceasul 1
	Astăzi firea apelor, glas 8
	Ca un om la rîu, glas 8
	Către glasul celuia ce strigă în pustie, glas 8

	Ceasul 3
	Mergătorului înainte şi Botezătorului, glas 8
	Treimea Dumnezeul nostru, glas 4
	Slavă, Şi acum: Venind cu trupul la Iordan, glas 5

	Ceasul 6
	Acestea zice Domnul, glas 8
	Astăzi proorocia psalmului, glas 6
	Pentru ce îţi întorci apele tale, glas 5

	Ceasul 9
	Spaimă era a vedea, glas 7varis
	Cînd a văzut Mergătorul Înainte, glas 2
	Slavă, Şi acum: Mîna ta care s-a atins, glas 5


	La Sfinţirea apei
	Glasul Domnului peste ape, glas 8

	6ian
	Ds, Slavă: Plecatu-Ţi-ai capul, glas 2
	Litie, Slavă: Doamne vrînd să împlineşti cele rînduite, glas 8
	Litie, Şi acum: Astăzi făptura se luminează, glas 8
	Stihoavnă, Slavă, Şi acum: Pe Soarele cel din Soare, glas 6
	După Evanghelie: Dumnezeu Cuvîntul S-a arătat, glas 6
	Laude, Slavă: La apele Iordanului, glas 6
	Litie, Şi acum: Astăzi Hristos la Iordan, glas 2
	Cînd se botează poporul: Să cîntăm credincioşii, glas 6

	7ian
	Ds, Slavă: Cela ce eşti în trup luminător, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Ca un rîvnitor al Duhului, glas 4
	Stihoavnă, Şi acum: Veniţi să urmăm fecioarelor, glas 4
	Laude, Slavă: Înger din pîntece neroditor, glas 6

	17ian
	Laude, Slavă: Prin căruţa bunătăţilor, glas 8

	18ian
	Ds, Slavă: Pe ierarhul lui Hristos, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Iarăşi Nilul cel curgător, glas 3
	Laude, Slavă: Trîmbiţa cea mare, glas 3
	Laude, Slavă: Trîmbiţa cea mare, glas 3

	20ian
	Ds, Slavă: Sfinţit fiind lui Dumnezeu, glas 3
	Litie, Slavă: Strălucit cu faptele tale, glas 4
	Stihoavnă, Slavă: Cuvioase părinte nu ai dat somn, glas 5

	25ian
	Ds, Slavă: Limba ta cea deşteaptă, glas 8
	Litie, Slavă: Cu dumnezeieşti fapte, glas 4
	Stihoavnă, Slavă: Inimile credincioşilor, glas 8
	Laude, Slavă: Alăutei Duhului, glas 1

	27ian
	Ds, Slavă: Nu era cu cuviinţă Hrisostome, glas 4
	Laude, Slavă: Părinte Hrisostome, glas 4

	30ian
	Litie, Slavă: Pe arhiereii lui Hristos, glas 6
	Litie, Şi acum: Pe ceea ce este podoaba fecioarelor, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Să trîmbiţăm cu trîmbiţă de cîntări, glas 5
	Laude, Slavă: Astăzi sufletele pămîntenilor, glas 2
	Laude, Şi acum: Astăzi Hristos Se aduce în Biserică, glas 2


	Februarie
	10febr
	Ds, Slavă: Ca un preot prealegiutor, glas 4
	Stihoavnă, Slavă: Veniţi iubitorilor de mucenici, glas 5
	Laude, Slavă: Cinstitul tău cap, glas 5

	24febr
	Ds, Slavă: Comoara dumnezeieştilor daruri, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Preacinstitul vas, glas 2
	Laude, Slavă: Preacinstit capul, glas 6

	2febr
	Ds, Slavă, Şi acum: Să se deschidă uşa cerului, glas 6
	Litie, Slavă: Cercaţi Scripturile precum au zis, glas 5
	Litie, Şi acum: Cel vechi de zile, glas 5
	Stihoavnă, Slavă, Şi acum: Cel ce Se poartă pe Heruvimi, glas 8
	Laude, Slavă, Şi acum: Cel ce a binevoit pe mîini bătrîneşti, glas 6


	Martie
	9mart
	Ds, Slavă: Răbdînd ceste de aicea, glas 2
	Laude, Slavă: Purtătorilor de patimi ai lui Hristos, glas 1

	25mart
	Ds, Slavă, Şi acum: Trimis-au fost din cer, glas 6
	Litie, Slavă, Şi acum: Binevesteşte Gavriil, glas 2
	Stihoavnă, Slavă, Şi acum: Astăzi sunt bunele vestiri, glas 4
	Laude, Slavă, Şi acum: Taina cea din veci se descoperă, glas 2


	Aprilie
	23apr
	Ds, Slavă: După vrednicia numelui, glas 6
	Litie; Slavă: Se arată cu clipeală cele drepte, glas 2
	Stihoavnă, Slavă: Diamantul răbdării, glas 4
	Laude, Slavă: Răsărit-a primăvara, glas 5


	Mai
	21mai
	Ds, Slavă: Darurile bogate, glas 2
	Litie, Slavă: Biserica astăzi, glas 5
	Stihoavnă, Slavă: Lumina cea prealuminoasă, glas 8
	Laude, Slavă: Împăratul împăraţilor, glas 8


	Iunie
	24iun
	Ds, Slavă: Astăzi sfeşnicul luminii, glas 6
	Ds, Şi acum: Elisavet a zămislit, glas 6
	Litie, Slavă: Hotarul prorocilor, glas 5
	Stihoavnă, Slavă: Glasul prorocului Isaia, glas 8
	Stihoavnă, Şi acum: Vezi pe Elisavet, glas 8
	Laude, Slavă: Steaua stelelor, glas 6

	29iun
	Ds, Stihiri, din Doxastarul lui Iacov
	Cu ce cununi de laude vom încununa, glas 2
	Cu ce podoabe de cîntări, glas 2
	Cu ce cîntări duhovniceşti, glas 2

	Ds, Slavă: Cu întrebarea cea de trei ori, glas 4
	Litie, Slavă: Înţelepciunea lui Dumnezeu, glas 5
	Stihoavnă, Slavă: Praznic de veselie, glas 6
	Laude, Slavă: Cinstitul praznic al apostolilor, glas 6

	30iun
	Laude, Slavă: Lumea aţi străbătut, glas 8


	Iulie
	1iul
	Ds, Slavă: Fără de sfîrşit este darul sfinţilor, glas 6
	Litie, Slavă: Luminată şi strălucită, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Avînd pe Hristos pururea, glas 6
	Laude, Slavă: Izvorul tămăduirilor avînd, glas 4

	20iul
	Ds, Slavă: Veniţi împreunarea binecredincioşilor, glas 6
	Litie, Slavă: În căruţă de foc şezînd, glas 4
	Stihoavnă, Slavă: Proroace propovăduitorule al lui Hristos, glas 6
	Laude, Slavă: Pe cei mari între proroci, glas 8

	25iul
	Ds, Slavă: Ceea ce ai odrăslit, glas 8
	Litie, Slavă: O fericită însoţire, glas 5
	Stihoavnă, Slavă, Şi acum: Veniţi toată făptura, glas 8
	Laude, Slavă, Şi acum: Veniţi toţi iubitorilor de feciorie, glas 2

	26iul
	Ds, Slavă: Fecioară muceniţă purtătoare de chinuri, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Veniţi toate marginile, glas 6
	Laude, Slavă: În cetatea Dumnezeului nostru, glas 2

	27iul
	Ds, Slavă: Strălucit-au astăzi, glas 6
	Litie, Slavă: Veniţi iubitorilor de mucenici, glas 5
	Stihoavnă, Slavă: Buna credinţă a maicii tale, glas 8
	Laude, Slavă: Astăzi a strălucit, glas 4


	August
	1aug
	Ds, Slavă: Sfinţii Macabei, glas 8
	Stihoavnă, Slavă: Sufletele drepţilor, glas 8
	Stihoavnă, Şi acum: Glasul proorocului Tău Moisi, glas 8
	Laude, Slavă: Asupra războiului, glas 4

	6aug
	Ds, Slavă, Şi acum: Mai nainte închipuind, glas 6
	Litie, Slavă: Veniţi să ne suim, glas 5
	Litie, Şi acum: Făcător şi plinitor Legii, glas 5
	Stihoavnă, Slavă, Şi acum: Lui Petru şi lui Ioan, glas 6
	Laude, Slavă, Şi acum: Suit-a Hristos, glas 8

	15aug
	Ds, Stihirile, din Doxastarul lui Iacob
	O preaslăvită minune, glas 1
	Minunate sunt, glas 1
	A ta adormire slăvesc, glas 1

	Ds, Slavă, Şi acum: Cu voia cea dumnezeieşte stăpînitoare, pe opt glasuri
	Litie, Slavă: Veniţi adunarea, glas 5
	Litie, Şi acum: Cîntaţi noroade, glas 5
	Stihoavnă, Slavă, Şi acum: Cînd te-ai dus, glas 4
	Laude, Slavă, Şi acum: La adormirea ta, glas 6

	29aug
	Ds, Slavă: Săvîrşindu-se ziua naşterii lui Irod, glas 6
	Litie, Slavă: Vrînd Irod să scape, glas 5
	Stihoavnă, Slavă: Mergătorule înainte, glas 8
	Laude, Slavă: Iarăşi Irodiada, glas 6


	ADAOS
	15sept
	Ds, Slavă: Părinte Visarione, glas 6
	Litie, Slavă: Să trîmbiţăm cu trîmbiţă de cîntări, glas 5
	Stihoavnă, Slavă: Preasfinte părinte, glas 4
	Laude, Slavă: Întru rugăciunile tale, glas 8

	14oct
	Ds, Slavă: Tu cu vărsările de lacrimi, glas 1
	Litie, Slavă: Moşia şi rudeniile, glas 2
	Stihoavnă, Slavă: Din rădăcină bună, glas 2
	Laude, Slavă: Cuvioasă maică Parascheva, glas 6

	23oct
	Ds, Slavă: Cu sîngele muceniciei, glas 6
	Stihoavnă, Slavă: Lui Hristos începătorului păstorilor, glas 8
	Laude, Slavă: Cu raza cea de foc, glas 1

	29oct
	Ds, Slavă: Precum oarecînd, glas 2
	Litie, Slavă: Cuvioase părinte din pruncie, glas 5
	Laude, Slavă: Cuvioase părinte din pruncie, glas 2

	7dec
	Ds, Slavă: Risipit-a dat-a săracilor, glas 8
	Litie, Slavă: De-a dreapta Mîntuitorului ai stătut, glas 2
	Stihoavnă, Slavă: Strălucit-a prealuminata, glas 5
	Laude, Slavă: Veniţi iubitorilor de praznic, glas 5

	2iun
	Ds, Slavă: Astăzi cu cinstită prăznuire, glas 8
	Litie, Slavă: Să trîmbiţăm cu trîmbiţă sufletească, glas 5
	Stihoavnă, Slavă: Răsărind razele, glas 3
	Laude, Slavă: Veniţi iubitorilor de mucenici, glas 2


	Greşalele tiparului
	Numele celor care au ajutat la tipărire
	Însemnare, de Anton Pann



