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Triodul,  
timpul pocăinŢei

Duminica a 33-a După Rusalii
(a Vameşului şi a Fariseului)

(Începutul Triodului)
Sf. Mare Mc. Teodor Tiron; 
Sf. MariaMna; Sf. ÎMpărați 

Marcian și pulheria

De azi începe perioada Triodului. 
Denumirea ei vine de la o carte  

în care găsim toate slujbele  
care se fac timp de 10 săptămâni,  

căci Triodul durează 10 săptămâni:  
3 pregătitoare sau vestitoare, cum le-au 

mai numit Sfinții Părinți și 7 de post.

S lujba din această perioadă este 
marcată de o cântare cunoscută nouă 
tuturor: „Uşile pocăinţei, deschi-

de-mi mie, Dătătorule de viaţă, căci mânecă 
duhul meu la Biserica Ta cea sfântă ...” Este 
deci vremea pocăinţei.

Sfântul Ioan Damaschinul defineşte 
pocăinţa astfel: „Întoarcerea de la păcat la 
virtute şi de la diavol la Dumnezeu”. Iar în 
aceste săptămâni ni se prezintă adevărata 
pocăinţă pe care au făcut-o mulţi din Sfinţii 
Bisericii. Amintesc numai pilda Întoarcerii 
Fiului risipitor şi vă pun înainte viaţa 
zbuciumată a Sfintei Maria Egipteanca, cea 
care s-a întors din întuneric la lumină. 
Acestor două exemple Dumnezeu le-a 
primit pocăinţa şi le-a trimis harul Său ca 
să poată dobândi mântuirea.

Adevărata pocăinţă ne-o arată Isaia în 
cap. 2, versetele 12-13: „Că Domnul Savaot 
va avea ziua Lui, se va ridica împotriva a 
tot ceea ce este mândru şi semeţ şi-l va 
pogorî. Împotriva tuturor cedrilor Libanului 
şi stejarilor celor înalţi ai Vasanului.”

Ortodoxia noastră îşi cheamă fiii la post, 
rugăciune, smerenie şi dragoste, faţă de 
Dumnezeu şi faţă de semeni. În sprijinul 
celor afirmate aducem cuvântul Sfântului 
Ioan Evanghelistul din prima sa epistolă, 
cap.1, versetele 8-10: „Dacă zicem că păcat 
nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi 
adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim 
păcatele noastre, El este credincios şi drept, 
ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe 
noi de toată nedreptatea. Dacă zicem că 

n-am păcătuit, Îl facem mincinos şi cuvântul 
Lui nu este întru noi.”

Aşadar, având aceste coordonate, rugăm 
pe Dumnezeu să ne dea putere să potrivim 
viaţa noastră după cuvântul Bisericii.

Pericopa evanghelică de azi ne pune 
înainte un fariseu şi un vameş care se urcă la 
templu să se roage. Fariseul mulţumeşte lui 
Dumnezeu că nu este ca alţii, răpitor, nedrept 
sau desfrânat, ci este bun, posteşte de două 
ori pe săptămână şi dă zeciuială din toate. 
Vameşul însă, stând departe, în rugăciunea 
sa nici ochii nu îndrăzneşte să-i ridice la cer.

Aşadar fariseul făcuse milostenie şi dă-
duse zeciuiala către templu. Iar Sfinţii Bise-
ricii, ascultându-L pe Mântuitorul „Du-te, 
vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea 
comoară în cer; după aceea, vino şi urmea-
ză-Mi”, şi-au dat întreaga averea sărmanilor. 
Dintre ei Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Macarie 
cel Mare, Sf. Antonie cel Mare şi mulţi alţii. 
Noi astăzi nu mai dăm nici măcar o mică 
parte din cât câştigăm pentru bunul mers al 
templului, al Bisericii. Nici măcar nu mai 
facem acte de caritate pentru semenii noştri. 
Suntem strânşi când trebuie să facem 
milostenie. În schimb nu precupeţim nimic 
când este vorba de distracţiile noastre. 

Lui Dumnezeu nu i-a plăcut de fariseu 
pentru că stătea în faţă, cu pieptul ridicat, 
mândru de toate câte făcuse. Se socotea pe 
sine judecător şi stăpân al său. Vameşul însă, 
stând în spate, îşi bătea pieptul zicând: 
„Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului.” 
N-a ţinut cont de ce ziceau ceilalţi. Ştia că el 
a venit la Dumnezeu să-I spună că a făcut 
multe păcate, că le recunoaşte pe toate şi 
apelează la bunătatea lui Dumnezeu. Vameşii 
erau aserviţii Romei, strângând biruri şi 
făcând multe nedreptăţi. Dar cu toate acestea 
Mântuitorul a spus: „Acesta s-a coborât mai 
îndreptat la casa sa decât acela. Fiindcă 
oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel 
ce se smereşte pe sine se va înălţa.”

Pilda de astăzi ne pune înainte două 
aşezări sufleteşti: aceea a vameşului, pe 
care trebuie să tindem să o agonisim, şi 
cealaltă a fariseului, de care se cuvine să ne 
ferim şi să fugim. Hristos ne învaţă cât de 
puternică este rugăciunea smerită şi cât de 
importantă este viaţa smerită a Bisericii, a 
acelora care-şi văd cu adevărat starea 
sufletească şi cer mila lui Dumnezeu. Iar 
de azi Biserica ne invită să începem urcuşul 
duhovnicesc spre Înviere. ❖

Părintele Dinu 



prelungim în mari proiecţiuni metafizice 
viziunea cuprinsă în aceste versuri po-
pulare: Foaie verde grîu mărunt/ Cîte 
flori sunt pe pămînt/ Toate merg la 
jurămînt./Numai spicul grîului/ Şi cu viţa 
vinului/ Şi cu lemnul Domnului/Zboară-n 
naltul cerului/ Stau în poarta raiului/ Şi 
judecă florile/ Unde li-s miroasele.

Drept încheiere să mi se îngăduie să 
dau expresie şi unui gînd restrictiv. Aş 
dori ca acest elogiu al satului românesc 
să nu fie înţeles ca un îndemn de ataşare 
definitivă la folclor şi ca îndrumare ne-
condiţionată spre rosturi săteşti. Cultura 
majoră nu repetă cultura minoră, ci o 
sublimează, nu o măreşte în chip mecanic 
şi virtuos ci o monumentalizează potrivit 
unor vii forme, accente, atitudini şi 
orizonturi lăuntrice. (Fragmente din 
discursul de recepţie rostit de Lucian 
Blaga cu prilejul primirii sale în 
Academia Română) ❖

Vreau să vorbesc despre singura 
prezenţă încă vie, deşi nemuritoare, 
nemuritoare deşi aşa de terestră, 

despre unanimul nostru înaintaş fără de 
nume, despre satul românesc.

Satul trăieşte în mine într-un fel mai 
palpitant, ca experienţă vie. Sunt fiu de 
preot – toată copilăria, o fantastic de 
lungă copilărie, adolescenţa, întîia tine-
reţe pînă la vîrsta de douăzeci şi atîţia 
ani, le-am petrecut, cu întreruperi impuse 
de nomadismul sezonier al şcolarului, la 
sat sau în nemijlocită apropiere, în orice 
caz în necurmat contact cu satul natal.

Voi vorbi despre satul românesc din 
amintire trăită şi făcînd oarecum parte 
din fenomen. Voi încerca în puţine cuvinte 
să actualizez mai ales ceea ce copilul ştie 
despre sat şi despre orizonturile acestuia. 
Copilăria petrecută la sat mi se pare 
singura mare copilărie. Cine nu priveşte 
în urma sa peste o asemenea copilărie, mi 
se pare aproape un condamnat al vieţii 
(cer scuze tuturor citadinilor de faţă, 
pentru această afirmaţie!).

Copilăria şi satul se întregesc reciproc 
alcătuind un întreg inseparabil. S-ar 
putea vorbi chiar despre o simbioză între 
copilărie şi sat, o simbioză datorită căreia 
fiecare din părţi se alege cu un cîştig. 
Căci, pe cît de adevărat e că mediul cel 
mai potrivit şi cel mai fecund al copilăriei 
e satul, pe atît de adevărat e că şi satul, la 
rîndul lui, îşi găseşte suprema înflorire în 
sufletul copilului.

Există un apogeu exuberant, învoit şi 
baroc, al copilăriei, care nu poate fi atins 
decît în lumea satului, şi există de altă 
parte aspecte tainice, orizonturi şi 
structuri secrete ale satului, cari nu pot fi 
sesizate decît în copilărie. Cert lucru, 
pentru a afla ceva despre viaţa satului şi 
despre prelungirile ei cosmice, e greşit să 
iscodeşti sufletul ţăranului matur cu zarea 
retezată de nevoile vieţii, de mizeriile şi 
de cele o sută de porunci ale zilei. Pentru 
a-ţi tăia drum spre plenitudinea vieţii de 
sat trebuie să cobori în sufletul copilului. 
Copilăria e de altfel vîrsta sensibilităţii 
metafizice prin excelenţă. Şi satul, ca 
zărişte integrală, are nevoie de această 
sensibilitate pentru a fi cuprins în ceea ce 

cu adevărat este. Copilăria mi se pare 
singura poartă deschisă spre metafizica 
satului, spre acea stranie, şi firească în 
acelaşi timp, metafizică, vie, adăpostită 
în inimile care bat subt acoperişele de 
paie, şi oglindită în feţele bîntuite de 
soartă, dar cu ochii atîrnaţi de cer.

Mi-aduc aminte: vedeam satul aşezat 
înadins în jurul bisericii şi al cimitirului, 
adică în jurul lui Dumnezeu şi al morţilor. 
Această împrejurare, care numai tîrziu 
de tot mi s-a părut foarte semnificativă, 
ţinea oarecum isonul întregei vieţi, ce se 
desfăşura în preajma mea. Împrejurarea 
era ca un ton, mai adînc, ce împrumuta 
totului o nuanţă de necesar mister.

Satul există în conştiinţa copilului ca o 
lume, ca unica lume mult mai complex 
alcătuită şi cu alte zări, mai vaste, decît le 
poate avea un mare oraş, sau metropolă, 
pentru copiii săi.

Atingem cu aceasta deosebirea esen-
ţială dintre „sat” şi „oraş”. Satul nu este 
situat într-o geografie pur materială şi în 
reţeaua determinantelor mecanice ale 
spaţiului, ca oraşul; pentru propria sa 
conştiinţă satul este situat în centrul 
lumii şi se prelungeşte în mit. Satul se 
integrează într-un destin cosmic, într-un 
mers de viaţă totalitar, dincolo de al cărei 
orizont nu mai există nimic.

Matca stilistică populară, şi cele 
înfăptuite sub auspiciile ei, indică 
posibilităţile felurite ale viitoarei noastre 
culturi majore. Să ridicăm cu o octavă 
mai sus torentul de lirism, ce curge 
unduitor în imnul mioritic al morţii, să 
subliniem şi să monumentalizăm în 
închipuire aspectul bisericilor de lemn 
din Maramureş sau din Bihor, sau al 
caselor ţărăneşti din Ţara Oaşului, să 

lucian Blaga – despre satul 
românesc, Biserică Şi copilărie

În 1936, la alegerea sa ca membru  
al Academiei Române, Lucian Blaga va 

ține un discurs memorabil despre sat  
ca matcă a spiritualității românești.  

Din acesta selectăm doar câteva 
fragmente în care ilustrul om de cultură 

vorbește cu admirație despre satul 
românesc, biserică și copilăria sa în acest 

mediu care creează o cultură unică.

Sufletul satului
de Lucian Blaga

Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei.
Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet,
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept,
ci adânc în pământ undeva.
Aici se vindecă setea de mântuire
şi dacă ţi-ai sângerat picioarele
te aşezi pe un podmol de lut.

Uite, e seară.
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi,
ca un miros sfios de iarbă tăiată,
ca o cădere de fum din streşini de paie,
ca un joc de iezi pe morminte înalte. ❖



Cu bucurie şi dragoste de frumos  
şi autentic am pornit într-o călătorie  

în lumea satului românesc.  
Concursul Naţional Catehetic  

„Hristos: sufletul satului meu”  
aduce o temă atât de frumoasă  

şi ofertantă. De aceea, noi, copiii Parohiei 
Şerban Vodă şi ai Şcolii Nr. 103,  
împreună cu Pr. Adrian Chiriţă,  

Pr. Diac. Cristian Filiuţă şi doamna 
profesoară de religie a Şcolii Nr. 103 

Minodora Cîrstoiu, vom încerca  
să redescoperim frumuseţea satului 
românesc, tradiţia şi portul popular, 

unitatea de credinţă şi de neam  
în ţara noastră, păstrată prin preoţi  

şi oameni vrednici ai satului.

Am ales un sat de pe Valea 
Argeşului, ale cărui începuturi 
se pierd în negura timpului, cu 

sute de ani înainte de întemeierea Ţării 
Româneşti. Legendele încrustate în file 
îngălbenite spun că descendenţi ai lui 
Seneslau s-au aşezat pe aceste pă-
mânturi.

Satul a fost denumit după Sandu 
Bucşenescu, un boier care a stăpânit în 
trecut moşia aflată pe teritoriul satului 
de astăzi. În documente, satul Buc-
şeneşti apare atestat în anul 1625 şi este 
situat în comuna Corbeni, la 20 de km 
de Curtea de Argeş, fosta reşedinţă a 
domnitorilor Basarabi.

Sandu Bucşenescu, împreună cu 
fratele său, Iordache, căpitan la Lo-
viştea, ridică între anii 1747-1748 o 
bisericuţă în livezile întinse ale satului 
şi astfel ea se va numi, un timp, chiar 
aşa: „Biserica din Livezi”.

„Biserica din Livezi”, cu cele trei 
hramuri ale sale, „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”, „Sfântul Arhanghel Mihail” 
şi „Adormirea Maicii Domnului”, a avut 
preoţi destoinici şi credincioşi, ce au iubit 
lumea satului şi au păstorit cu dragoste 
peste ea. Au strâns în jurul bisericii şi al 
lor pe toţi oamenii mai bogaţi, mai săraci, 
simpli sau educaţi şi niciunul dintre ei nu 
a pierdut calea, pentru că au avut buni 
sfătuitori în preoţii satului.

Aşa au fost cei de dinainte, dar aşa 
este şi astăzi părintele „Bisericii din 
Livezi”, om luminos, cu o inimă ruptă 
ca din soare.

În acest micuţ sat, oamenii au păstrat 
ritmul vieţii tihnită şi bine ancorată în 
credinţa strămoşească. Muncesc după 
legi din vechime, doar de ei ştiute şi se 

roagă, împreună cu Părintele lor, în 
toate zilele de sărbătoare sau de 
tristeţe.

Portul tradiţional şi specific zonei 
este păstrat şi purtat cu mândrie cu 
ocazia marilor sărbători creştine sau în 
cadrul obiceiurilor de nuntă. Femeile 
ştiu să toarcă, să ţeasă şi să lucreze cu 
acul minunate ii şi fote, covoare, şter-
gare şi cuverturi, cu care-şi împodobesc 

casele şi inimile. Bărbaţii, meşteri 
ingenioşi, ştiu să facă absolut tot ce ţine 
de buna funcţionare a unei gospodării, 
de la construirea casei, creşterea 
animalelor, cioplitul lemnului şi până la 
învârtitul horei.

De aceea, ne dorim ca micul nostru 
proiect să contribuie la redescoperirea 
valorilor păstrate şi promovate de satul 
românesc de-a lungul timpului. ❖

Anul omagial al satului românesc 

concursul naŢional catehetic 
„hristos: sufletul satului meu”



părintele Justin pârvu - mărturisitor  
al credinŢei Şi luminător de suflete

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2019 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

Duminică, 10 februarie 2018, s-au împlinit  
100 de ani de la naşterea celui care a fost  

un mare duhovnic al Bisericii noastre  
şi un mărturisitor al credinţei în vremuri  

de prigoană. Cu această ocazie, la mănăstirea 
Petru Vodă, Sfânta Liturghie şi slujba  

de pomenire a Părintelui Justin  Pârvu au fost 
oficiate de un sobor de preoţi în frunte  

cu Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei. Apoi, în localitatea 

Petru Vodă, a fost sfinţită o troiţă înălţată 
pentru comemorarea a 100 de ani  

de la sacrificiul celor ce s-au jertfit în aceste 
locuri pentru înfăptuirea României Mari.

Am aflat de Părintele Justin Pârvu, 
la început din cărţile şi articolele 
despre sfinţia sa, apoi am avut 

privilegiul de a-l cunoaşte personal, la 
mănăstirea Petru Vodă în februarie 2008. 
Un munte de bunătate şi smerenie, un 
luptător pentru credinţă şi adevăr până la 
sfârşitul vieţii sale. Viaţa sa nu a fost lină, 
dar nici un moment nu L-a trădat pe Hristos, 
deşi a petrecut în temniţele comuniste 
vreme de 16 ani.

Câteva date biografice
Părintele Iustin Pârvu s-a născut pe 10 

februarie 1919, la Poiana Largului, Neamţ. 
În 1936 intră în obştea mănăstirii Durău.

Se înscrie în 1939 la Seminarul teologic 
de la mănăstirea Cernica. Face parte din 
Mişcarea Legionară.

În anii 1942 – 1944 va fi preot misionar 
pe frontul de est până la Odessa.

În anul 1948 este arestat pe motive 
politice şi condamnat la 12 ani de închisoare. 
Trece prin închisorile Suceava, Văcăreşti, 
Jilava şi Aiud. Ca deţinut munceşte în mină 
la Baia Sprie. În 1960 este condamnat la 
încă patru ani de temniţă pentru că nu s-a 
lepădat de credinţă. Eliberat în 1964, se 
angajează ca muncitor forestier.

Anii 1966 – 1975 şi-i va petrece ca 
ieromonah la mănăstirea Secu, iar apoi, 
până în 1990 va vieţui la mănăstirea 
Bistriţa. Între anii 1990 şi 1991 îl găsim din 
nou la mănăstirea Secu. În anul 1991 
întemeiază mănăstirea de la Petru Vodă - 
Neamţ, al cărei stareţ şi principal duhovnic 
a fost. În anul 2000 va ridica un schit de 
maici lângă mănăstirea Petru Vodă, Paltin, 
o casă de educaţie pentru copii şi o 
bolniţă.

Va înfiinţa în anul 2003 o publicaţie de 
învăţătură şi atitudine ortodoxă, cu apariţie 
lunară, numită „Glasul Monahilor”, iar în 
2008 publicaţia de gândire şi trăire ro-
mânească „Atitudini”.

Pleacă la Domnul la 16 iunie 2013.
Din mesajul Preafericitului Părinte 

Patriarh Daniel
Părintele Justin a fost un duhovnic 

apreciat şi căutat de numeroşi credincioşi 
creştini ortodocşi din ţară şi străinătate. 

credincioşilor care l-au cunoscut, însă am 
dobândit un nou rugător în cer. Preacuvioşia 
sa a rămas în amintirea ucenicilor un model 
de viaţă duhovnicească, o speranţă de 
ajutor prin mijlocirile sale către Dumnezeu, 
precum şi întărire duhovnicească prin 
cuvântările, sfaturile sau scrierile sale zi-
ditoare de suflet. (Mesajul PF Părinte 
Daniel la împlinirea a o sută de ani de la 
naşterea părintelui arhimandrit Justin 
Pârvu - fragmente)

Memoria celor ce s-au jertfit  
în închisori

După 1989, părintele Justin devine 
pionierul luptei pentru învierea memoriei 
celor ce s-au jertfit în închisori. Această 
lucrare s-a concretizat prin mai multe 
acţiuni.

A început să povestească şi să dea 
interviuri despre viaţa din puşcării, să 
atragă atenţia asupra măreţiei jertfei unei 
generaţii care „nu a urmărit scopuri 
politice, ci doar să înalţe neamul pe linia 
Bisericii”. A încurajat pe mulţi să scrie 
literatură memoralistică despre viaţa din 
închisori. A iniţiat şi coordonat realizarea 
unor monumente, troiţe, memorialuri sau 
mănăstiri în locurile sfinte, adevărate 
Golgote ale neamului românesc, ca de pildă 
la Aiud, la Sighet sau mănăstirea în me-
moria celor căzuţi la canalul de la Poarta 
Albă.

A susţinut cu toată tăria ca ziua de 14 
mai să fie declarată ca zi de pomenire a 
sfinţilor închisorilor, pentru că atunci s-a 
pus în aplicare la nivel naţional Ordinul nr. 
5 al MAI, ce prevedea arestarea tuturor 
elementelor „reacţionare şi duşmănoase”. 
Noaptea de 14-15 mai 1948 în care au fost 
arestaţi 10.000 de tineri, studenţi şi in-
telectuali este considerată de părintele 
Justin, arestat şi el atunci, „o noapte a 
Sfântului Bartolomeu, noaptea cea mai 
odioasă, mai criminală pentru istoria 
politică şi socială din România”.

Năzuinţele arzătoare ale mărturisitorului 
mărturisitorilor s-au împlinit prin decla-
rarea de către Sfântul Sinod a anului 2017 
ca „Anul comemorativ Justinian Patriarhul 
şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul 
comunismului în Patriarhia Română” şi cu 
legiferarea de către Stat a zilei de 14 mai 
drept Zi naţională de cinstire a martirilor 
români din temniţele comuniste. ❖

Părintele Justin Pârvu a reprezentat chipul 
monahului care, oriunde s-ar afla, este 
într-o permanentă luptă pentru dobândirea 
Împărăţiei lui Dumnezeu şi pentru a face 
cunoscută lucrarea lui Dumnezeu celor din 
jurul său. Misiunea lui era aceea de a deveni 
lumina lumii şi sarea pământului (Matei 5, 
13-14), dar mai ales rugător permanent 
pentru mântuirea oamenilor. Iar când 
monahul este chemat la slujirea preoţească, 
el devine iconom al Tainelor lui Dumnezeu, 
urmând cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: 
„Nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe 
Hristos Iisus, Domnul” (2 Corinteni 4, 5).

Prin activitatea sa jertfelnică, părintele 
arhimandrit Justin Pârvu a dat speranţă 
celor aflaţi în suferinţă, pentru că el însuşi 
a trecut prin multe suferinţe, fiind deţinut 
vreme de şaisprezece ani, apoi supravegheat, 
hărţuit şi prigonit de autorităţile regimului 
comunist ateu. Însă, celor care au urmat 
calea cea strâmtă şi cu chinuri, Dumnezeu 
le-a făgăduit: „Le voi da în casa Mea şi 
înlăuntrul zidurilor Mele un nume şi un loc 
mai de preţ decât fii şi fiice; le voi da un 
nume veşnic şi nepieritor” (Isaia 56, 5).

Privind la viaţa sa luminoasă şi la 
mulţimea ucenicilor, monahi şi mireni, pe 
care părintele Justin Pârvu i-a îndrumat pe 
calea mântuirii în Hristos, considerăm că 
trecerea sa la cele veşnice, în urmă cu 
aproape şase ani, este o pierdere pentru 
viaţa şi lucrarea pastorală a Bisericii, pentru 
monahismul românesc şi pentru mulţimea 

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 17-24 FEBRUARIE 2019
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 17 februarie 0800-1200 Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului)
  Utrenia, Sfânta Liturghie (Începutul Triodului)
Miercuri 20 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 22 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie, Acatist
Sâmbătă 23 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1800-1830 Vecernie
Duminică 24 februarie 0800-1200 Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor)
  Utrenia, Sfânta Liturghie


