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Note
Paresimier. Care cuprinde în sine, cîntările cele mai de trebuinţă ale Postului Mare. Prelucrat şi dat la lumină cu binecuvîntarea şi ajutorul Înalt Preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei D.D Neofit II. Preacinstit şi Exarh al Plaiurilor şi Locţiitor al Cezareei Capadociei şi cavaler a feluri de Ordine. De Anton Pann. Profesor de Muzică bisericească în Seminarul Sfintei Mitropolii. Bucureşti, 1847. Tipărit în Tipografia sa de muzică bisericească.
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