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 CUGETAREA LUNII 
——  •  —— 

“Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a tri-

mis pe Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a 

trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce 

crede în Mine să nu rămână întuneric.” (Ioan 12:44-50) 
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Sărbătoarea  

Învierii Domnului  
——  •  —— 

Cuvânt de învățătură  

al Sfântului Ioan Gură de Aur 

 

 La sărbătoarea Învierii Domnului 
Hristos, după săvârșirea Utreniei, este citit 
Cuvântul de învățătură al Sfântului Ioan 
Gură  de  Aur ,  A rhie piscopul 
Constantinopolului. În continuare, redăm 
textul citit în fiecare lăcaș de cult. 
 
 De este cineva binecredincios și 
iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest 
praznic frumos și luminat. De este cineva 
slugă înțeleaptă, să intre, bucurându-se, 
întru bucuria Domnului său. De s-a ostenit 
cineva postind, să-și ia acum răsplata. De a 
lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-și 
primească astăzi plata cea dreaptă. De a 
venit cineva după ceasul al treilea, 
mulțumind să prăznuiască. 
 
 De a ajuns cineva după ceasul al 
șaselea, să nu se îndoiască, nicidecum, căci 
cu nimic nu va fi păgubit. De a întârziat 
cineva până în ceasul al nouălea, să se 
apropie, nicidecum îndoindu-se. De a ajuns 
cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să 
nu se teamă din pricina întârzierii, căci 
darnic fiind Stăpânul, primește pe cel de pe 
urmă ca și pe cel dintâi, odihnește pe cel 
din al unsprezecelea ceas ca și pe cel ce a 
lucrat din ceasul dintâi. 
 
 Și pe cel de pe urmă miluiește, și pe 
cel dintâi mângâie. Și aceluia plătește, și 
acestuia dăruiește. Și faptele le primește. Și 
gândul îl ține în seamă, și lucrul îl 
prețuiește, și voința o laudă. 
  

 Pentru aceasta, intrați toți întru 
bucuria Domnului nostru. Și cei dintâi, și 
cei de al doilea, luați plata. Bogații și săracii 
împreună bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat 
și cei leneși, cinstiți ziua. Cei ce ați postit și 
cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa 
este plină, ospătați-vă toți. 
 
 Vițelul este mult, nimeni să nu iasă 
flămând. Gustați toți din ospățul credinței. 
Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să 
nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat 
Împărăția cea de obște. Nimeni să nu se 
tânguiască pentru păcate, că din mormânt 
iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de 
moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea 
Mântuitorului. A stins-o pe ea Cel ce a fost 
ținut de ea. 
 
 Prădat-a iadul Cel ce S-a pogorât în 
iad, umplutu-l-a de amărăciune, fiindcă a 
gustat din trupul Lui. Și aceasta mai înainte 
înțelegând-o Isaia, a strigat: Iadul, zice, s-a 
amărât, întîmpinându-Te pe Tine jos: 
amărâtu-s-a că s-a stricat. S-a amărât, că a 
fost batjocorit. S-a amărât, că a fost 
omorât. S-a amărât, că s-a surpat. S-a 
amărât, că a fost legat. 
 
 A primit un trup și de Dumnezeu a 
fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu 
cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin 
ceea ce nu vedea. Unde-ți este, moarte, 
boldul? Unde-ți este, iadule, biruința?. 
 
 Înviat-a Hristos și tu ai fost nimicit. 
Sculatu-S-a Hristos și au căzut diavolii. 
Înviat-a Hristos și se bucură îngerii. Înviat-
a Hristos și viața stăpânește. Înviat-a 
Hristos și nici un mort nu este în groapă; că 
Hristos, sculându-Se din morți, începătură 
celor adormiți S-a făcut. Lui se cuvine slava 
și stăpânirea în vecii vecilor.  Amin.  

 

Sursa: https://basilica.ro  
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Programul Bisericii Odăi 

 APRILIE 
——  •  —— 

 

02 Aprilie, Marți, ora 17.00 - Taina 

Spovedaniei 

06 Aprilie, Sâmbătă, ora 08:00 -  Pomenirea 

celor adormiți                             

07 Aprilie, Duminică, ora 08:00 - Sfânta 

Liturghie  

Duminca Sf. Ioan Scărarul 

 

10 Aprilie, Miercuri, ora 22:00 - Priveghere 

Denia Canonului Sf. Andrei Criteanul 

(Pavecernița),  

Miezonoptica, Utrenia și Sf. Liturghie a Sf. 

Ierarh Calinic de la Cernica  

12 Aprilie, Vineri, ora 17:30 - Denia 

Acatistului Bunei Vestiri  

13 Aprilie, Sâmbătă, ora 08:00 - Pomenirea 

celor adormiți  

14 Aprilie, Duminică, ora 08:00 -  Sfânta 

Liturghie 

Duminica Sf. Cuvioase Maria Egipteanca  

 

16 Aprilie,  Marți, ora 16:00 - Taina 

Spovedaniei  

17 Aprilie,  Miercuri, ora 17:30 - Taina 

Sfântului Maslu 

19 Aprilie, Vineri, ora 16:00 - Taina 

Spovedaniei  

20 Aprilie, Sâmbătă, ora 08:00 - Pomenirea 

celor adormiți 

21 Aprilie Duminică, ora:08:00 - Sfânta 

Liturghie  

Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile) 

Sfințirea ramurilor de salvie și finic 

 

Săptămâna Sfintelor Pătimiri 

 

22 Aprilie, Luni, ora 18:00 - Sfânta și Marea 

Luni - Denie  

între orele 16:00 și 18:00  - Taina 

Spovedaniei  

23 Aprilie, Marți, ora 18:00 - Sfânta și Marea 

Marți - Denie  

între orele 16:00 și 18:00  - Taina 

Spovedaniei  

24 Aprilie, Miercuri, ora 18:00 - Sfânta și 

Marea Miercuri - Denie  

între orele 16:00 și 18:00  - Taina 

Spovedaniei  

25 Aprilie, Joi, ora 08:00 - Sfânta Liturghie  

Pomenirea celor adormiți  

Rânduiala spălării picioarelor 

ora 18:00, Sfânta și Marea Joi - Denia celor 

douăsprezece Evanghelii  

26 Aprilie, Vineri, ora 11:30 - Slujba 

Vecerniei  

Rânduiala Scoaterii Sf. Epitaf (Aer)  

ora 18:30, Sfânta și marea Vineri - Denia 

Prohodului  

27 Aprilie, Sâmbătă, între orele 07:30 și 

10:00 - Împărtășirea copiilor  

28 Aprilie, Duminică, ora 00:00 - Slujba 

Învierii Domnului 

29 Aprilie, Luni, ora 08:00 - Sfintele Paști, 

Sfânta Liturghie 

Sf. Mare Mucenic Gheorghe 

30 Aprilie, Marți, ora 08:00 - Sfintele 

Paști, Sfânta Liturghie 

DATE 

——  •  —— 

26 APRILIE 

 

 În Vinerea Mare, zi aliturgică prăznuim 

răstignirea și moartea pe cruce a Mântuitorului Iisus 

Hristos. La slujba Prohodului Sfântul Epitaf este 

purtat în procesiune în jurul bisericii și apoi adus în 

Sfântul Altar. Acest moment semnifică purtarea 

Trupului Domnului de la Golgota la locul 

mormântului. Apoi este așezat pe Sfânta Masă 

(așezarea Domnului în mormânt), unde 

rămâne până la înălțarea Domnului, când este 

ridicat (înălțarea la cer a Mântuitorului) și pus 

spre păstrare. (Sursa: https://doxologia.ro ) 
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Sfânta Maria Egipteanca este, prin ex-

celență, un exemplu de pocăință creștină, 

căci a părăsit viața desfrânată pe care o 

ducea, trăind în deșert o viață de asceză ex-

tremă și de rugăciune, pentru dragostea lui 

Hristos. Postul Mare este, de asemenea, un 

timp al pocăinței și, în ultima etapă a osten-

elilor postului, ea ne este prezentată ca ex-

emplu, pentru ca noi să perseverăm.  

 

 

Câteva aspecte interesante  

din viața  

Sfintei Maria Egipteanca 
——  •  —— 

 

IOAN-LUCIAN RADU 

 

 Duminica Sfintei Maria Egipteanca 

este ultima duminică din timpul postului de 

patruzeci de zile al Sfintelor Patimi, care se 

termină în vinerea dinaintea sâmbetei 

Sfântului Lazăr. Ca o pecetluire a acestor 

osteneli, sfintele slujbe ne pun înainte pilda 

Bogatului nemislotiv şi a săracului Lazăr 

(Lc.16,19-31), pentru adâncul ei înţeles du

hovnicesc. 

 

De ce este comemorată  

Sfânta Maria Egipteanca în Postul Mare? 

 

 Sfânta Maria Egipteanca este comem

orată în timpul Postului Mare pentru câteva 

motive. În primul rând, ea este, prin ex

celență, un exemplu de pocăință creștină, 

căci a părăsit viața desfrânată pe care o du

cea, trăind în deșert o viață de asceză ex

tremă și de rugăciune, pentru dragostea lui 

Hristos. Postul Mare este, de asemenea, un 

timp de pocăință și, în ultima etapă a osten

elilor postului, ea este prezentată ca exemplu, 

pentru ca noi să perseverăm. 

 În al doilea rând, deoarece ea a fost 

întâlnită de Sfântul Zosima în timpul Postului 

Mare, primind ultima împărtășanie în Joia 

Mare, murind în aceeași zi, Biserica a găsit 

de cuviință să fixeze o zi de sărbătorire spe

cială pentru cea mai mare păcătoasă, care a 

ajuns la pocăință. 

 

 
 

 În cele din urmă, ni se spune că, din 

ziua când Sfânta Maria a intrat în pustiul 

Iordanului, până a fost întâlnită de către 

Sfântul Zosima, au trecut 47 de ani. Numărul 

47 este important pentru Postul Mare, de

oarece noi suntem încurajați să imităm viața 

Sfintei în această perioadă de post, care du

rează 40 de zile, pentru perioada Postului 

Mare și încă 7 zile, în timpul Săptămânii 

Patimilor. Este ca și cum Sfinții părinți ne-ar 

încuraja, întrebându-ne: Dacă Sfânta Maria a 

dus o asemenea viață timp de 47 de ani, nu 

am putea și noi să facem la fel timp de numai 

47 de zile, pentru a întâmpina Învierea Dom

nului cum se cuvine? 

 

Aspecte din viața  

Sfintei Maria Egipteanca 

 

 Având în vedere importanța Sfintei 

Maria, ca model de pocăință, am găsit de 

cuviință să subliniez câteva aspecte in

teresante din viața acesteia. Viața ei a fost 

consemnată de către Sfântul Sofronie, care 

slujit în calitate de Patriarh al Ierusalimului 
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din 634 până în 638. El spune că Sfânta Ma

ria a trăit în timpul vieții sale și că a auzit 

povestea ei de la un călugăr, prieten al 

Sfântului Zosima, cel care a întâlnit-o pe 

Sfântă. 

 

 O treime din toată consemnarea vieții 

sale, o ocupă expunerea făcută la persoana 

întâi, în care Sfânta povestește viața sa 

păcătoasă, convertirea și plecarea în pustie. 

 

 Maria a plecat de acasă la 12 de ani, 

fiind prostituată în Alexandria timp de 17 

ani, iar la vârsta de 29 de ani s-a convertit și a 

plecat în deșert. Pe tot parcursul timpului cât 

fost prostituată, nu a primit, de fapt, plată 

pentru favorurile sexuale, ci a supraviețuit 

din cerșit și din torsul firelor aspre de in. 

Așadar, ea era în starea aceasta păcătoasă 

doar pentru satisfacerea dorințelor trupești și 

nu din interese materiale. 

 

 Este foarte probabil că fusese botezată 

în copilărie, de vreme ce nu se vorbește de 

vreun botez, după convertirea ei. Iar, în 

povestea ei, spune: „sunt protejată de Sfântul 

Botez”. Mai mult, putem presupune că a ben

eficiat de o educație creștină, deoarece prima 

sa rugăciune de pocăință i-o adresează Maicii 

Domnului. 

 

 Convertirea Mariei a avut loc la praz

nicul Înălțării Sfintei Cruci, la Ierusalim, pe 

14 septembrie. Știm că în 614, perșii au furat 

Sfânta Cruce de la Ierusalim și nu a fost re

turnată până după campania anti persană a 

împăratului Heraclie, în 629. 

 

 Icoana Maicii Domnului, înaintea 

căruia Maria Egipteanca s-a rugat, în Biserica 

Sfântului Mormânt, era așezată „pe un loc 

înalt”, în curtea dinaintea bisericii construite 

de împăratul Constantin cel Mare. Ea este 

menționată, de exemplu, de către Pelerinul 

din Piacenza (cca. 570) și de către Epifanie 

Monahul (secolul al VIII-lea). Epifanie 

afirmă în mod explicit că a văzut „în partea 

stângă a bisericii Sfântului Constantin ... ico

ana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 

care i-a interzis Sfintei Maria să intre în bi

serică, în ziua Înălțării Sfintei Cruci”. 

 

  Înainte de a merge în deșert, Maria a 

primit Sfânta Împărtășanie în Biserica 

Sfântul Ioan Botezătorul, în apropiere de râul 

Iordan. Biserica, construită de către împăratul 

Anastasie I (491-518), era situată la aproxi

mativ 8 km nord de Marea Moartă și aproxi

mativ 30 km de Ierusalim, în locul tradițional 

al botezului lui Hristos, de către Ioan Bo

tezătorul. 

 

 Maria a trăit 47 ani în deșert și nicio

dată nu a întâlnit vreun om în toți acești ani. 

Astfel, atunci când l-a întâlnit pe Zosima, era 

de 76 de ani, iar Zosima de 53 de ani. Maria 

a murit când era de aproximativ 78 de ani, pe 

1 aprilie, în joia Săptămânii Patimilor, ceea 

ce înseamnă că, în acel an, Învierea Dom

nului a căzut pe 4 aprilie, așa cum s-a 

întâmplat și în anul 2010. 

 

 Maria a întâmpinat mari ispite în 

deșert timp de 17 ani, adică un număr egal de 

ani cu anii petrecuți în desfrâu, în Alexan

dria. 

 Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe 

Sfânta Maria Egipteanca pe 1 aprilie și în 

Duminica a V-a a Postului Mare, dar ea este 

cinstită și de romano-catolici, pe 2, 3, 9 sau 

10 aprilie, în funcție de tradiția locală sau de 

calendarul folosit. 

 

 Există o capelă dedicată Sfintei Maria, 

în Biserica Sfântului Mormânt, care 

comemorează momentul convertirii sale.  

 

Sursa: https://doxologia.ro  
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Spălarea picioarelor, duhovniceşte vorbind,  

este totuşi, o datorie pentru toţi creştinii. 

 

 

Spălarea picioarelor 
——  •  —— 

 

 Sfinţii Apostoli n-au aşteptat ca 

Domnul Hristos să le spele picioarele, au 

primit aceasta, şi Sfântul Apostol Petru în 

cele din urmă a primit, şi au învăţat ei, şi 

cu ei au învăţat toţi, că Domnul nostru 

Iisus Hristos ne-a dat pildă ca ceea ce a 

făcut El să facem şi noi şi ne-a dat 

poruncă să ne spălăm, bineînţeles 

duhovniceşte, zicem noi, unii altora 

picioarele. 
 

 
 

 Să ne rămână în gând că spălarea 

picioarelor, duhovniceşte vorbind, este totuşi 

o datorie pentru toţi creştinii. Toţi creştinii 

sunt chemaţi să cureţe pe oamenii din jur şi 

să-i spele. „Dragostea acoperă mulţime de 

păcate” (I Petru 4, 8), spune Sfântul Apostol 

Petru, iar Sfântul Apostol Pavel în Epistola 

către Corinteni în capitolul al XIII-lea 

enumeră cinsprezece calităţi ale iubirii, 

cinsprezece moduri de manifestare a iubirii 

sau mijloace prin care se înmulţeşte iubirea 

în sufletul omului şi anume zice: „iubirea 

rabdă îndelung, iubirea se dăruie, ea nu 

invidiază; ea nu se trufeşte, nu se îngâmfă; 

ea nu se poartă cu necuviinţă, nu-şi caută ale 

sale, nu se întărâtă, nu ţine-n seamă răul, nu 

se bucură de nedreptate, ci de adevăr se 

bucură; pe toate le suferă, pe toate le crede, 

pe toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă; 

iubirea niciodată nu se trece” (I Cor. 13, 4-

8). 

Cu cât vom fi înmulţumitori de 

iubire cu atâta vom fi înmulţumitori şi de 

curăţire şi de cinstire. Fără o angajare în 

iubire, fără o angajare în cinstire, nu avem o 

angajare în a ne curăţi unii pe alţii. 

 

Să reţinem lucrurile acestea pentru 

cealaltă vreme a vieţii noastre, adăugând şi 

faptul că cu cât se apropie cineva de 

Dumnezeu, zice avva Dorotei, cu atât se 

apropie şi de fratele său. Cu cât se 

depărtează cineva de Dumnezeu cu atât se 

depărtează şi de fratele său, aşa încât bucuria 

noastră se poate inmulţi atunci când ne 

angajăm în împlinirea binelui şi nu numai 

atunci când aşteptăm binele din partea 

celorlalţi. Sfinţii Apostoli n-au aşteptat ca 

Domnul Hristos să le spele picioarele, au 

primit aceasta, şi Sfântul Apostol Petru în 

cele din urmă a primit, şi au învăţat ei, şi cu 

ei au învăţat toţi, că Domnul nostru Iisus 

Hristos ne-a dat pildă ca ceea ce a făcut El să 

facem şi noi şi ne-a dat poruncă să ne 

spălăm, bineînţeles duhovniceşte, zicem noi, 

unii altora picioarele. 

 

„Iubirea, însă, e ca soarele / Care rămâne 

pururea curat,/ Şi după ce milos i-a sărutat,/ 

Leprosului pe uliţă picioarele”. (Magda 

Isanos) 

 

(Părintele Teofil Părăian, Lumini de 

gând, Editura Antim, Cluj, 1997, pp. 28-29) 

 

Sursa: https://doxologia.ro  
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Ortodocșii sărbătoresc această zi ca pe una 

de bucurie, dar cu înțelegerea faptului că 

zilele ce urmează sunt unele ale tristeții. 

 

 

Intrarea Domnului  

în Ierusalim 
——  •  —— 

 

Intrarea Domnului în Ierusalim, 

cunoscută și sub numele de Duminica 

Floriilor sau Duminica Stâlpărilor este unul 

din Praznicele Împărătești ale Bisericii 

Ortodoxe, care este celebrat în Duminica 

dinaintea Paștilor. 

 

Cu câteva zile înainte de răstignirea 

Sa, Domnul Iisus Hristos a fost primit de 

mulțimile care Îl slăveau și Îl cinsteau, la 

intrarea Sa în Ierusalim, călare pe un mânz de 

asină (măgăruș), ca pe Mesia și Împăratul lui 

Israel. Mulțimile, în semn de bucurie, 

aruncau înaintea Lui frunze de palmier sau de 

smochin (finic), simbolul biruinței, și chiar și 

copiii Îi strigau cuvinte de laudă. 

 

 

TRADIŢII 

 

Ortodocșii din țările care locuiesc în 

zone unde nu cresc palmieri sau smochii, 

precum românii sau rușii folosesc, în locul 

acestora, ramuri de salcie la această 

sărbătoare. Creștinii aduc la biserică aceste 

ramuri (numite, cu un nume mai vechi, și 

stâlpări, de unde denumirea de Duminica 

Stâlpărilor) de salcie, de smochin sau de 

palmier care amintesc de cele cu care a fost 

întâmpinat Mântuitorul la intrarea Sa în 

Ierusalim. La sfârșitul Sfintei Liturghii, 

preotul rostește asupra lor o rugăciune de 

binecuvântare, apoi le stropește cu agheasmă, 

sfințindu-le, apoi le distribuie credincioșilor, 

care împodobesc cu ele icoanele, păstrându-

le cu grijă. În unele Biserici este obiceiul ca, 

după Liturghie, să se distribuie cruci mici 

făcute din frunze de palmier, care sunt mai 

apoi puse la icoană. 

 

 

 Datorită faptului că Intrarea Domnului 

în Ierusalim este o sărbătoare a bucuriei, 

Biserica a modificat rânduiala postului, astfel 

că în această zi este dezlegare la pește și icre. 

 

Floriile 

 

 Numele popular de Florii păstrat 

pentru praznicul Intrării Domnului în 

Ierusalim provine de la numele sărbătorii 

antice romane (păgâne) a primăverii, Floralia, 

care se desfășura în antichitate cam în 

perioada în care astăzi se sărbătorește 

Intrarea Domnului în Ierusalim. Calendarul 

liturgic creștin l-a înlocuit pe cel păgân, 

inclusiv în memoria oamenilor. Dar, întrucât 

la începuturile instituirii creștinismului în 

Imperiul Roman acestea erau încă o realitate 

sau cel puțin o amintire recentă, suprapunerea 

calendaristică a fost astfel gândită încât 

sărbătorile păgâne să fie cu totul înlocuite cu 

cele creștine, uneori acestora suprapunându-li

-se temporal celebrările creștine. În limba 

română, memoria populară a păstrat însă 

pentru praznicul creștin numele sărbătorii 

antice. 

 

Sursa: https://ro.orthodoxwiki.org  
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Începând cu ziua de Florii (Duminica 

Intrării în Ierusalim a Domnului), 

sărbătorită în acest an la 24 aprilie, se intră 

în ultima săptămână a Postului Paștilor, 

numită Săptămâna Patimilor (Săptămâna 

Mare), în care creștinii se pregătesc să 

întâmpine marea sărbătoare a Învierii 

Mântuitorului Iisus Hristos.  

 

 

Slujbele Săptămânii Mari 

Deniile 
——  •  —— 

 

În această săptămână, de duminică și până 

vineri, se săvârșește slujba Deniilor, rânduieli 

de o mare frumusețe, care evidențiază 

momentele dramatice legate de Patimile și 

Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Două 

dintre acestea au o semnificație aparte și o 

structură specială. Astfel, Denia din Joia 

Patimilor, cunoscută și sub numele de Denia 

celor 12 Evanghelii, recapitulează și 

actualizează în conștiința credincioșilor 

istoria mântuirii, începând cu Cina cea de 

Taină și continuând cu prinderea 

Mântuitorului în grădina Ghetsimani, 

aducerea Lui la arhiereii Ana și Caiafa, 

condamnarea de către Sinedriu, judecarea de 

către Pilat, batjocorirea, răstignirea și 

moartea, încheind cu punerea în mormânt. 

 

Denia de vineri seară cuprinde rânduiala 

Prohodului Domnului, cântări de o frumusețe 

și profunzime deosebite, care evocă 

deopotrivă durerea nespusă la vederea Fiului 

lui Dumnezeu pe cruce, cât și nădejdea în 

biruința Învierii ce se întrezărește. Slujba se 

încheie cu procesiunea de înconjurare a 

bisericii, care simbolizează înmormântarea 

Domnului. 

 

Prin Denie se înțelege slujba Utreniei făcută 

seara așa cum se face în cadrul privegherilor, 

adică slujba Utreniei, slujba de dimineață, se 

mută la vremea serii, după ce se sfârșește 

rânduiala Vecerniei. 

 

Deniile se fac în timpul Postului Paștilor, 

miercuri și vineri în săptămâna a cincea, 

miercuri fiind Canonul Sfântului Andrei, 

adică o slujbă de dimineață, o Utrenie, în 

care se cuprinde un canon mare. La fel vineri 

seară, în săptămâna a cincea, este slujba 

Acatistului Bunei Vestiri al Maicii 

Domnului, încadrat în slujba de dimineață, în 

slujba Utreniei, care se face seara. 

 

Tot Denii se numesc și slujbele din ultima 

săptămână din Post, Săptămâna Mare. 

Slujbele care încep în seara din Duminica 

Floriilor și continuă în serile de luni, marți, 

miercuri, joi și vineri din Săptămâna 

Sfintelor Patimi sunt Utrenii, adică slujbe de 

dimineața, făcute seara. 
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