Parohia Ortodoxă Română „Sf. Gheorghe” Tübingen
Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „St. Georg” Tübingen

Programul Slujbelor Bisericești Noiembrie 2020 | Gottesdienstprogramm November 2020
Du. | So. 1.

7:00
8:00

Utrenie | Matutin (Morgengebet)
Sfânta Liturghie | Göttliche Liturgie

10:00
Ma. | Di. 3.
Vi. | Fr. 6.
Sâ. | Sa. 7.
Du. | So. 8.

18:00

Rugăciunea lui Iisus | Jesusgebet
Cerc biblic | Bibelkreis

19:15
18:00
18:00
7:00
8:00

Taina Sf. Maslu | Sakrament der Krankensalbung
Priveghere | Vigil
Acatist | Hymne
Sf. Liturghie (†) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil | Göttliche Liturgie (†) Zusammenkunft der Hl. Erzengel Michael und Gabriel

10:00
Ma. | Di. 10.
Sâ. | Sa. 14.

Du. | So 15.

Ma. | Di. 17.
Vi. | Fr. 20.

18:00

Rugăciunea lui Iisus | Jesusgebet
Cerc biblic | Bibelkreis

19:15
18:00
7:00
8:00

Vecernie | Vesper
Utrenie | Matutin (Morgengebet)
Sfânta Liturghie | Göttliche Liturgie

10:00
18:00

Începutul Postului Crăciunului | Beginn der Weihnachtlichen Fastenzeit
Rugăciunea lui Iisus | Jesusgebet

19:15

Cerc biblic | Bibelkreis

18:00

Priveghere | Vigil
Acatist | Hymne

9:00
Sâ. | Sa. 21.

9:30

Du. | So. 22.

18:00
7:00
8:00

Sfânta Liturghie (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Göttliche Liturgie (†) Darstellung Mariens im Tempel

Sfânta Liturghie | Göttliche Liturgie

18:00

Sâ. | Sa. 28.
Du. | So. 29.

*

*

Rugăciunea lui Iisus | Jesusgebet
Seara filocalică – Despre post și asceză în Filocalie |
Philokalischer Abend - Über das Fasten und die Askese in der Philokalie
Vecernie | Vesper
*
Utrenie | Matutin (Morgengebet)

19:15
18:00
7:00
8:00

Sfânta Liturghie | Göttliche Liturgie

10:00
Lu. | Mo. 30.

*

Vecernie | Vesper
Utrenie | Matutin (Morgengebet)

10:00
Ma. | Di. 24.

*|

9:00
9:30

*

Acatist | Hymne
Sfânta Liturghie (†) Sf. Ap. Andrei|Göttliche Liturgie (†) Hl. Ap. Andreas

*

- Dezlegare la pește / Fastenbrechen bezüglich Fisch

Slujbele însemnate cu

pot fi urmărite pe canalul YouTube “Parohia Ortodoxă Sf. M. Mc. Gheorghe – Tübingen”.

Pentru spovedanii, sfeştanii şi alte slujbe Pr. Dr. Nicolae Gilla vă stă la dispoziţie ori de câte ori doriţi sau aveţi nevoie.
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Parohia Ortodoxă Română „Sf. Gheorghe” Tübingen
Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „St. Georg” Tübingen
Datorită relaxării restricțiilor din landul nostru începând cu duminică, 10.5.2020, vom relua săvârșirea
slujbelor bisericești în prezența credincioșilor. Până la o dorită deplină normalitate, există încă multe restricții
de care suntem nevoiți să ținem seama și în continuare. Pentru o cât mai bună desfășurare a slujbelor am
sistematizat consecințele concrete, pentru parohia noastră, ale prevederilor legale:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Credincioșii care prezintă simptome de infecție, care sunt infectați cu Covid 19 și care au intrat în contact
cu o persoană infectată sau se află în carantină, nu pot participa la nici o slujbă, fiind rugați să rămână acasă pentru a nu răspândi boala, putând participa activ doar la slujbele care vor fi transmise prin internet.
Persoanelor în vârstă, celor cu probleme majore de sănătate și tuturor celor care aparțin grupurilor cu risc
sporit, li se recomandă să rămână acasă în timpul săvârșirii slujbelor publice. Acestea sunt rugate să
meargă la biserică în afara programului liturgic, pentru a se ruga, spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine,
după un orar stabilit de comun acord cu preotul paroh.
Sf. Liturghie de Duminica va fi transmisă în direct pe canalul nostru YouTube „Parohia Tübingen”
(https:||www.youtube.com|channel|UCbsTiI_Ji6JYxgCBepFuM2g).
Prezența unui număr maxim de 20 de persoane în interiorul bisericii la sfintele slujbe este posibil, atât cât
ne permite spațiul ținând cont de distanța minimă necesară dintre persoane, de 1,5 m, prevăzută de
autorități. Exceptați de la această regulă de distanța minimă necesară sunt doar membrii aceleiași familii,
care locuiesc împreună.
Distanța minimă de 1,5 m se va păstra și la pangar, lumânărar și în toată curtea și proximitatea bisericii.
Purtarea unei măști de protecție este obligatorie.
Pentru participarea la Sf. Liturghie se va face inscrierea pe bază de tabele. Participarea la slujbă poate fi
acceptată numai cu o înscriere prealabilă.
Familiile cu copii mici, având în vedere comportamentul tipic al acestora, sunt rugate să rămâne în curtea
bisericii.
Fiecare credincios, este obligat la intrarea în biserică să își igienizeze mâinile cu soluțiile dezinfectante care
vor fi disponibile la intrare.
În această perioadă se vor evita sărutarea icoanelor, care vor fi cinstite doar prin închinăciune în fața lor.
Se va evita de asemenea salutul prin datul mâinii sau prin îmbrățișare.
Accesul în biserică se va face pe ușa principală, iar ieșirea prin ușa din sacristie.
La fiecare slujbă vor fi desemnate persoane, care supraveghează implementarea tuturor regulilor legate de
distanță, disciplină și igienă, în interiorul și în proximitatea bisericii.
În timpul slujbelor ușile bisericilor vor rămâne deschise, pentru a nu fi atinse mânerele acestora.
La strană va cânta un grup mic de până la 3 cântăreţi. Ceilalți credincioși vor asculta de la locurile lor din
biserică sau de afară.
Slujbele de pomenire a celor adormiți vor fi oficiate separat de Sfânta Liturghie, cu prezența exclusivă a
familiei celui adormit și doar cu programare telefonică în prealabil.
La săvârșirea slujbelor de pomenire pentru cei adormiți credincioșii nu vor putea împărți nimic în biserică
și nici în afara acesteia. Coliva, sau ʺparastasulʺ, precum și vinul vor fi luate acasă de către credincioși
după terminarea slujbei de pomenire.
Până la normalizarea situației nu se vor face agape în biserică sau în spațiile anexe ale acesteia.
Prescura împreună cu vinul, lumânarea și pomelnicul vor fi lăsate la pangar.
Colecta se suspendă în această perioadă, iar credincioșii care doresc își vor putea lăsa darul lor la intrarea
sau ieșirea din biserică.
În această perioadă se va renunța la miruirea credincioșilor după Sfânta Liturghie.
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