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Note
Noul Doxastar. Prescurtat în româneşte din metodul sistemii vechi al serdarului Dionisie Fotino. Şi dat la lumină în zilele prealuminatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei vv. Cu binecuvîntarea înalt preasfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon. De Anton Pann. Tom III. Bucureşti, 1853. În Tipografia sa cea de muzică bisericească.
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	Laude: Ziua Învierii, glas 1
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	Litie: Cînd ai trimis, glas 8
	Stihoavnă: Limbile oarecînd s-au amestecat, glas 8
	Laude: Împărate ceresc, glas 6
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	Ds: Dumnezeiasca ceata mucenicilor, glas 6
	Litie: La prăznuirea de acum, glas 1
	Stihoavnă: Veniţi credincioşii, glas 6
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	Odovania Cinstitei Cruci (14 sept): Moartea ce a adus neamului, glas 8
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