
Postul Mare până la Florii 
(2 Martie – 13 Aprilie 2014) 
 Programul Slujbelor din postul Mare 

  
În fiecare duminica: 
 
    *      Slujba Utreniei, orele 9:00  
    *      Sfânta Liturghie, orele 10:00  
  
În fiecare Sâmbata (exceptie Saptamâna Pati-
milor) 
 
   *      Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
   *      Parastasele de Obste, orele 11:00 am 
   *      Parastase, la cerere, la biserica, 
cimitir,acasa 
 
Spovedanii în Biserică   
      
    *      În fiecare Sâmbata, dupa Sfintele Slujbe 
    *      În fiecare Duminica între orele 9:00-9:45 
am, si dupa Sfintele Slujbe  
 
13 Aprilie -  D †) Intrarea Domnului în Ierusalim.  
(Dezlegare la peste, vin și untdelemn) 
 
    *    Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
    *    Masa de peste (familiile Mariana Cadia si 
Petrica Predescu) 

DATINA FLORIILOR 
 
Deschizător de vreme bună, cu al său farmec, Prier, 
Împletește o cunună, de reꞋnviere și mister! 
Vin Floriile și-anunţă Săptămâna Patimilor, 
Cu un Crez de rezonanţă pe aleea datinilor. 
 
Lazăr, tinerel fecior, cumnatul lui Dragobete, 
Hrănind oile de zor, cu muguri, se povestește, 
Că l-a prins puterea foamei și, s-a grăbit să coboare. 
Pentru plăcintele mamei, cade din copac și moare. 
 
Iar Iisus, Vindecătorul, din cea moarte l-a-nviat 
Și, învierea lui Lazăr, pe iudei i-a minunat. 
Pilda asta ne adie, Pilda Lazaritelor, 
Cu mlădiţe de salcie și mana Floriilor. 
 
Iisus, călare pe asină, intră în Ierusalim, 
Prevestind ce va să vină, pentru ce să-L preţuim! 
El știe că o să moară pentru păcatele lumii 
Și, că o să vină iară, reînvierea luminii. 
 
Sărbătoarea asta sfântă, prevestind Jertfa pe Cruce 
Ca Florii, recunoscută, multă credinţă ne-aduce. 
Apostolii n-au înţeles, Duhul Sfânt i-a luminat, 
C-așa Domnul a ales, ce-a vrut Iisus Împărat! 
 
Mântuitoru-i primit, la Ierusalim, în templu, 
Mulţime mare-a venit, să-L urmeze ca exemplu. 
Lui Iisus, Fiul lui David, osanale I-au adus, 
Și pe Domnul L-au slăvit: „Osana Ꞌntru Cel de Sus!” 
 
Despre asină se spune că-i poporul Său, iudeu, 
Care nu Îl vede bine și-L va prigoni mereu. 
Călărind mânzul asinei, la păgâni, pentru credinţă, 
Le schimbă matca ursitei, optând către pocăinţă. 
 
Oare ce-au crezut iudeii, că a lor e-împărăţia? 
S-au lăsat pradă ideii, părăsindu-L pe Messia. 
Dar Hristos, dumnezeiește, va reveni pe pământ, 
Și pe iudei îi iubește, că-s ai poporului sfânt! 
 
Doamne, Isuse Hristoase, suntem creștini ortodocși, 
Și, obiceiuri frumoase, Îţi închinăm, credincioși! 
Și în astă primăvară, ne-nchinăm cu-nalt sobor, 
Dorind a regăsi iară – Datina Floriilor! 
 

Ing. Mircea Iordache 
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