Programul Sărbătorilor de Paști 2021
Săptămâna Sfintelor și Mântuitoarelor Patimi și Săptămâna Luminată
Ziua

Duminică,
25 aprilie 2021

Luni,
26 aprilie 2021

Marți,
27 aprilie 2021

Miercuri,
28 aprilie 2021

Sărbătoarea / Evenimentul

Ora

† Duminica Floriilor
Intrarea Domnului în Ierusalim

08.30: Utrenia Duminicii
10.00: Sfânta Liturghie
(participare cu înscriere pe liste)

duminică seara: începutul Săptămânii Patimilor

16.00: Denie
(după slujbă: spovedanii)

Sfânta și Marea zi de Luni
Se face pomenire de fericitul Iosif cel Frumos
(Facere 37) și de smochinul care s-a uscat prin
blestemul Domnului

Sfânta și Marea zi de Marți
Se face pomenire de cele zece fecioare din Sfânta
Evanghelie (Matei 25, 1-13) – „Iată mirele vine în
miezul nopții...”

Sfânta și Marea zi de Miercuri
Se face pomenire de femeia cea păcătoasă care a
uns cu mir pe Domnul Iisus Hristos.

15.00: spovedanii
16.00: Denie
(după slujbă: spovedanii)
07.00: Sfânta Liturghie a
Darurilor mai înainte sfințite
15.00: spovedanii
16.00: Denie
(după slujbă: spovedanii)
07.00: Sfânta Liturghie a
Darurilor mai înainte sfințite
15.00: spovedanii
16.00: Denie
(după slujbă: spovedanii)

Sfânta și Marea zi de Joi

Joi,
29 aprilie 2021

§
§
§
§

Se face pomenire de:
sfânta spălare a picioarelor
cina cea de taină
rugăciunea cea mai presus de fire
vânzarea Domnului nostru Iisus Hristos

„La ce trebuie săbii, oameni rătăciți?
Pentru ce cu bețe la Domnul veniți?
Oare nu de voie în lume-a venit
Și prin a Sa moarte El ne-a mântuit?”

Denia celor 12 Evanghelii
Sfânta și Marea Vineri
Vineri,
30 aprilie 2021

Se prăznuiesc sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele
patimi ale Domnului Dumnezeului și Mântuitorului
nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste față,
palmele, insultele, batjocoririle, haina de porfiră, trestia,
buretele, piroanele, sulița și înainte de toate crucea și
moartea pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi.

09.00: spovedanii
10.00: Sfânta Liturghie a
Sfântului Vasile cel Mare
(participare cu înscriere pe liste)
(aducerea în biserică a pâinii ce se
numește „paști”)

14.00: spovedanii
Ora 15.00: Denie
(participare cu înscriere pe liste)

11.00: Punerea în mormânt
15.00: Prohodul Domnului
(participare cu înscriere pe liste)

Sfânta și Marea zi de Sâmbătă
Sâmbătă,
1 mai 2021

În această sfântă și mare zi prăznuim îngroparea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pogorârea la
iad, prin care neamul nostru fiind chemat din
stricăciune, a fost mutat spre viața veșnică.
Ostași, degeaba mai păziți mormântul,
Căci pe Cel ce-i Viața, nu-L ține pământul.

Duminică,
2 mai 2021

† Învierea Domnului
Sfintele Paști

09.00: spovedanii
10.00: Sfânta Liturghie a
Sfântului Vasile cel Mare
(participare cu înscriere pe liste)
15.00: Utrenia Învierii
(participare cu înscriere pe liste)
(luarea luminii, împărțirea
„paștilor” și binecuvântarea
coșărcilor până la ora 19)

08h00 : Utrenia Învierii
10.00: Dumnezeiasca
Liturghie Arhierească a
Învierii Domnului
(participare cu înscriere pe liste)

17.00: A 2-a Înviere (vecernie citirea Evangheliei în mai
multe limbi)
09.00: utrenie

Luni,
3 mai 2021

† Sfânta zi de luni a Sfintelor Paști

10.00: Sfânta Liturghie

Marţi,
4 mai 2021

† Sfânta zi de marţi a Sfintelor Paşti

10.00: Sfânta Liturghie

Miercuri,
5 mai 2021

Săptămâna luminată

Joi,
6 mai 2021

Săptămâna luminată

10.00: Sfânta Liturghie

Vineri,
7 mai 2021

† Izvorul Tămăduirii
(harţi)

10.00: Sfânta Liturghie

Sâmbătă
8 mai 2021

† Sâmbăta luminată

Duminică,
9 mai 2021

† Duminica lui Toma

17.00: vecernie
09.00: utrenie

09.00: utrenie

10.00: Sfânta Liturghie
09.00: utrenie

09.00: utrenie
17.00: Acatistul Învierii Domnului
09.00: utrenie

10.00: Sfânta Liturghie
17.00: vecernie
08.30: utrenie

10.00: Sfânta Liturghie

Doamne ajută. Pentru acele slujbe din perioada următoare la care participă de obicei multă lume, mai multă decât este permis
de restricțiile sanitare din această perioadă, - cele 7 slujbe enumerate mai jos - va trebui să facem liste, după aceleași principii
ca și până acum: să nu fim egoiști și să ne dăm loc unii altora; când nu putem să venim știm că putem urmări slujbele transmise
în direct pe canalul Youtube Apostolia TV (sau alte canale). Pentru înscrierea pe liste - maxim 3 din cele 7 slujbe enumerate
mai jos - contactați pe preoții bisericii, P. Iulian sau la P. Andrei.
Participare cu LISTE (Sfintele Paști 2021): 1. Duminica Floriilor; 2. Sf. Liturghie din Joia Mare; 3. Denia celor 12 Evanghelii;
4. Prohodul Domnului; 5. Sf. Liturghie din Sâmbăta Mare; 6. Utrenia Învierii Sâmbăta Mare (biserica va râmâne deschisă după
terminarea slujbei și preoții o să-i primească pe cei care nu au avut loc pe listă); 7. Duminica Paștilor (biserica va râmâne
deschisă după terminarea slujbei și preoții o să-i primească pe cei care nu au avut loc pe listă)

