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PROGRAMUL SLUJBELOR LA BISERICA DIN LAUSANNE 
MARTIE – MAI 2021  

 
 

SLUJBA DE POMENIRE A MORŢILOR  (MOŞII DE IARNĂ) 
se va oficia în biserica din Lausanne: SÂMBĂTĂ 6 MARTIE 2021, orele 09:30 – 12:30. 

După slujbă NU se va mai organiza obisnuita agapă ; ofrandele de pomană se vor împărți în pachete. 
 

ÎNCEPUTUL POSTULUI MARE : LUNI 15 MARTIE 2021 
 

SFINTELE PAŞTI (cf. calendarului ortodox): DUMINICĂ 02 MAI 2021 
 

 
LUNA MARTIE : 
Sâmbătă 6 mar. 10h00 Sf. Liturghie și Slujba de pomenire a celor adormiți (Moșii de iarnă). 
Duminică 7 mar. 10h00 Sf. Liturghie (Dum. Înfricoșătoarei Judecăți - a Lăsatului sec de carne); 
Sâmbătă        13 mar. 10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului și program de spovedanie ; 
Duminică     14 mar. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica Izgonirii lui Adam - a Lăsatului sec de brânză) ; 
Luni           15 mar. 17h30 Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul - 1 ; 
Marți           16 mar.  17h30 Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul - 2 ; 
Miercuri        17 mar. 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul - 3 ; 
Joi           18 mar. 17h30 Program de spovedit; 18h00 Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul - 4 ; 
Vineri           19 mar. 11h00 Program de spovedit; 12h00 Liturghia Înaintesfințitelor Daruri.   
Sâmbătă        20 mar. 10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului și program de spovedanie ; 
Duminică     21 mar. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica 1a din Post, a Ortodoxiei); chetă social-filantrop.*; 
Miercuri        24 mar. 18h00 -19h00 Acatistul Bunei Vestiri ; 
Joi           25 mar. 10h00 Sf. Liturghie (praznicul Bunei-Vestiri - dezlegare la pește) ; 
Sâmbătă        27 mar. 10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului și program de spovedanie ; 
Duminică     28 mar. 10h00 Sf. Liturghie (Dum. 2a din Post, a Sf.Grigore Palama); chetă social-filantr.; 
Miercuri        31 mar. 18h00 -19h00 Acatistul Sfintei Cruci ; 
 
LUNA APRILIE : 
Vineri             2 apr. 11h00 Program de spovedit; 12h00 Liturghia Înaintesfințitelor Daruri.   
Sâmbătă          3 apr.  10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului și program de spovedanie ; 
Duminică       4 apr. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica 3a din Post a Sfintei Cruci); chetă social-filantrop.; 
Miercuri          7 apr. 18h00 -19h00 Acatistul Maicii Domnului; 
Vineri             9 apr. 11h00 Program de spovedit; 12h00 Liturghia Înaintesfințitelor Daruri.   
Sâmbătă        10 apr.  10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului și program de spovedanie ; 
Duminică     11 apr. 10h00 Sf. Liturghie (Dum. 4a din Post a Sf.Ioan-Scărarul); chetă social-filantrop.; 
Miercuri        14 apr. 18h00 Denia Canonului celui Mare; 
Vineri           16 apr. 11h00 Program de spovedit; 12h00 Liturghia Înaintesfințitelor Daruri ;   
Sâmbătă        17 apr.  10h00 Sf. Liturghie urmată de slujba parastasului și program de spovedanie ; 
Duminică     18 apr. 10h00 Sf. Liturghie (Dum. 5a din Post a Cuv.Maria Egipt.); chetă social-filantr.*; 
Miercuri        21 apr. 18h00 -19h00 Acatistul Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință ; 
Vineri           23 apr. 10h00 Sf. Liturghie (Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință) ;    
Sâmbătă        24 apr.  10h00 Sf. Liturghie (Sâmbăta Sf. și Dreptului Lazăr) urmată de slujba parastasului; 
Duminică     25 apr. 10h00 Sf. Liturghie (Duminica 6a din Post a Floriilor -  dezlegare la pește). 
 



ÎN SĂPTĂMÂNA SFINTELOR PĂTIMIRI : 
 

Luni  26 apr. 17h30 Program de spovedit; 18h00 Denie ; 
Marți  27 apr. 17h30 Program de spovedit; 18h00 Denie ; 
Miercuri 28 apr. 17h30 Program de spovedit;  

18h30 Taina Sfântului Maslu, pentru vindecarea bolilor sufleteşti şi trupeşti; 
Joi  29 apr. 10h00 Sf. Liturghie a Sf. Vasile-cel-Mare; 
   18h00 Denia celor 12 Evanghelii (scoaterea Sfintei Cruci în mijlocul bisericii) ; 
Vineri  30 apr.  17h00 Program de spovedit; 

18h00 Denia Prohodului Domnului (ocolirea bisericii cu Sfântul Epitaf) ; 
 
LUNA MAI :  SLUJBA ÎNVIERII DOMNULUI - SFINTELE PAȘTI: 
 

Sâmbătă  1 mai 24h00 Proclamarea Învierii Domnului urmată de Sfânta Liturghie   
(slujba se va oficia sus, în Templul Montriond) ; 

Duminică  2 mai 17h30 Sfintele Paști, Slujba vecerniei (a doua Înviere);  
Luni    3 mai 10h00 Sf. Liturghie (în cea de-a doua zi a Sfintelor Paști) ;  
Vineri   7 mai 10h00 Sf. Liturghie (Izvorul Tămăduirii) ; 
Duminică   9 mai 10h00 Sf. Liturghie (Duminica a 2a a Sfintelor Paști - a Sf. Ap. Toma). 
 
După Săptămâna Luminată (de la Duminica Sf. Ap. Toma) slujbele duminicale și cele ale praznicelor sau 
sfinților mari din cursul săptămânii, ca și cele de sâmbătă, vor continua conform programului obișnuit 
(orele 10h – 12h) până la vacanța de vară, când se va anunța un alt program pentru lunile iulie - august. 
 
 * Donațiile (chetele) cu scop social-filantropic din duminicile Postului Mare sunt acte de milostenie ce fac parte 
din postul duhovnicesc. Ele constituie dimensiunea orizontală a Crucii vieții noastre creștinești, aceea care ne 
unește realmente cu Hristos prin dragostea, milostenia și facerea de bine față de cei în necazuri și în nevoi.  
 
 
 

POSTUL  DUHOVNICESC  –  PELERINAJ  SPRE  ÎNVIERE 
 

Perioada Postului Mare, socotită ca un pelerinaj spiritual în interiorul propriei noastre fiinţe, îşi 
propune să ne transforme din interior, de acolo de unde păcatul – şi mai ales persistenţa în păcat – a 
provocat rupturi existenţiale şi a alterat chipul lui Dumnezeu din adâncul sufletului nostru.  

Acest proces de transformare interioară (în greceşte metanoia = pocăinţă) este strict necesar pentru 
fiecare om, căci numai purificându-ne din lăuntrul nostru putem conştientiza rostul vieţii pe acest pământ. 
Dumnezeu ne-a dăruit această viață pentru a ne pregăti prin ea pentru viața cea veșnică, ce ne-a fost mai 
dinainte pregătită, și nicidecum pentru a o sfârși prin moarte în întunericul unui mormânt. 

Rezistând tendinţelor societăţii de consum ale economiei de piaţă, care încearcă să ne transforme în 
ireductibili profitori şi consumatori şi (în cele din urmă) în victime ale propriilor noastre pofte şi plăceri  
(pe care ni le facilitează din plin şi nelimitat),  vom înţelege că postul – unit cu rugăciunea smerită, cu 
pocăința (spovedania) și cu iertarea păcatelor celor ce ne-au greșit, cu faptele bune și cu milostenia, și 
nu în ultimul rând cu Sfânta Împărtășanie  - este în realitate o cale de eliberare a fiinţei noastre din robia 
lui „a avea” şi de reconciliere a ei cu „a fi” în Dumnezeu, izvorul existenței, al vieţii și al dragostei.  

La această reconciliere, însă, se poate ajunge doar prin urcarea treptelor postului duhovnicesc, adică 
prin trăirea virtuților pe care le-am enumarat aici. Am folosit imaginea unor trepte pentru a sublinia că 
acestea ne conduc către „ceva” ce există mai presus de ele. Acest ceva este încoronarea postului creștin 
prin împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos – hrană a Învierii și a vieții noastre veșnice.  

Sfânta Împărtășanie – participarea noastră la Cina Domnului - constituie hrana duhovnicească a 
sufletului, prin care pregustăm, din această viață, Învierea noastră și Viața cea veșnică în Împărăția iubirii 
Preasfintei Treimi, după cuvântul Mântuitorului Hristos : ”Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți 
mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul 
Meu și bea sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 53-54). 

 
Cu bucuria de a vă reîntâlni cât mai des la sfintele slujbe ale bisericii noastre vă doresc tuturor un 

post plin de roade duhovniceşti, care să vă lumineze sufletul pe calea mântuirii și să vă învrednicească 
de împărtășirea cu netrecătoarea bucurie a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!         

      pr. Adrian Diaconu   


