























































































































































































































































































































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	TIPIC BISERICESC cuprinzînd rînduiala celor șapte Laude, a Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine și a ierurgiilor mai de seamă, precum și alte îndrumări liturgice - pentru uzul școlilor teologice, preoților și parohiilor din Patriarhia Română, Editura Institutului biblic și de misiune ortodoxă, București, 1976
	Cuvînt de lămurire
	Cîteva cuvinte despre împărțirea anului bisericesc și despre cărțile de slujbă folosite de slujitorii bisericii
	PARTEA 1. Rînduiala Laudelor bisericești și a Sfintei Liturghii în cele 3 perioade ale anului bisericesc
	Perioada Octoihului, adică rînduiala slujbelor la care are precădere Octoihul
	A. Rînduiala celor șapte Laude sau slujbele serviciului divin zilnic
	1. Ceasul 9
	2. Vecernia
	a. Rînduiala Vecerniei sărbătorilor, săvîrșită de un singur preot, fără diacon
	b. Rolul diaconului la Vecernia sărbătorilor
	c. Litia
	d. Rînduiala Vecerniei zilelor de rînd

	3. Pavecernița
	a. Pavecernița mică
	b. Pavecernița mare

	4. Miezonoptica
	a. Rînduiala Miezonopticii de toate zilele
	b. Rînduiala Miezonopticii pentru sîmbete
	c. Miezonoptica de duminică
	Observații

	5. Utrenia
	a. Rînduiala Utreniei duminicilor
	b. Rînduiala Utreniei sărbătorilor din cursul săptămînii (praznice și sfinți)
	Observație
	c. Rînduiala Privegherii, cum se face în mănăstiri
	Observații
	d. Rînduiala Utreniei din zilele de rînd

	6. Ceasurile
	a. Ceasurile obișnuite
	Observație
	Ceasurile mari (împărătești)
	Observație

	7. Obednița

	B. Rînduiala Sfintei Liturghii
	I. Îndrumări generale introductive
	a. Întrebuințarea celor 3 Liturghii în cursul anului
	b. Zile aliturgice (fără Liturghie)
	c. Unicitatea Liturghiei în zilele liturgice
	d. Timpul săvîrșirii Sfintei Liturghii
	e. Lucrurile trebuitoare pentru slujirea Sfintei Liturghii
	f. Pregătirea slujitorilor pentru săvîrșirea Sfintei Liturghii

	II. Rînduiala Liturghiei Sfîntului Ioan Gură de aur
	1. Liturghia săvîrșită de un singur preot (fără diacon)
	a. Proscomidia
	Observație
	Observație
	Observație
	b. Liturghia propriu-zisă

	2. Rînduiala Liturghiei săvîrșită de un preot cu diacon
	3. Rînduiala Liturghiei săvîrșită de sobor de preoți, fără diaconi
	a. Protia în sobor
	b. Numărul preoților care slujesc în sobor
	c. Rînduiala slujbei în sobor de preoți, fără diaconi

	4. Rînduiala Liturghiei săvîrțită în sobor de preoți cu diaconi

	III. Îndrumări privitoare la Liturghia Sfîntului Vasile cel mare
	Observații
	1,2
	3


	C. Reguli speciale pentru perioada Octoihului
	1. Pentru cazurile cînd sărbătoarea unui sfînt cu polieleu ori cu priveghere cade duminica
	a. În afară de serbare, adică după odovania unui praznic împărătesc sau a unui praznic în cinstea Maicii Domnului
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața la Utrenie
	La Liturghie


	2. Pentru cazurile cînd sărbătoarea unui sfînt cu polieleu ori cu priveghere cade duminica
	b. Înăuntrul serbării, adică în timpul duratei unui praznic împărătesc sau al unui praznic al Maicii Domnului (de la data praznicului pînă la odovania lui)
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Liturghie


	3. Pentru cazurile cînd sărbătoarea unui sfînt cu stihirile pe 6 ori cu doxologie mare cade duminica
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Ceasul 1
	Iar la celelalte Ceasuri
	La Liturghie

	4. Duminicile Sfinților Părinți și ale Sfinților Strămoși 
	1. Duminica Sfinților Părinți (ierarhi) de la Sinodul 4 ecumenic (Calcedon, 451)
	2. 3. 4. 5. 6.



	Perioada Triodului, adică rînduiala slujbelor la care are precădere Triodul
	I. Îndrumări generale (introductive) despre durata acestei perioade (cărțile folosite în cursul ei, veșmintele preoțești și ale bisericii, generalități despre slujbele din acest timp)
	II. Rînduiala slujbelor din timpul de pregătire a Postului Mare
	1. Duminica Vameșului și a fariseului
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	2. Duminica Fiului risipitor
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	3. Sîmbăta lăsatului sec de carne (a morților sau Moșii de iarnă)
	Vineri seara, la Vecernie
	Sîmbătă dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	4. Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți)
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	5. Miercurea și Vinerea din săptămîna lăsatului sec de brînză
	Marți seara, la Vecernie
	Miezonoptica
	Miercuri dimineața, la Utrenie
	Ceasul 1
	Ceasurile 3 și 6
	Ceasul 9
	Joi dimineața, la Utrenie
	Joi seara, la Vecernie
	Vineri dimineața, la Utrenie
	Ceasuri

	6. Sîmbăta lăsatului sec de brînză
	Vecernia de vineri seara
	Sîmbătă dimineața, la Utrenie
	Ceasul 1
	La Liturghie

	7. Duminica lăsatului sec de brînză (a Izgonirii lui Adam din rai)
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie


	III. Postul Mare
	1. Săptămîna 1 din Postul Mare
	a. Duminica lasatului sec de brînză
	Seara, la Vecernie
	Observație

	b. Luni, marți și joi din săptămîna 1 a Postului Mare
	Dimineața, Miezonoptica
	Utrenia
	Observație
	Ceasurile 1,3,6 și 9
	Obednița
	Vecernia

	c. Luni, marți, joi în săptămîna 1 din Postul Mare
	Seara la Pavecernița mare

	d. Miercuri și vineri în săptămîna 1 din Postul Mare
	Dimineața la Utrenie
	Ceasurile și Obednița
	Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, unită cu Vecernia

	e. Sîmbăta Sfîntului Teodor
	Vecernia
	Sîmbătă dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	f. Duminica 1 din Postul Mare ( a Ortodoxiei)
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Liturghia Sfîntului Vasile cel mare


	2. Săptămîna 2 din Postul Mare
	Duminică seara, la Vecernie
	Sîmbăta săptămînii 2 din Postul Mare, Vecernia
	Utrenia
	La Liturghie

	3. Săptămînile 2,3,4 și 5 din Postul Mare
	a. Duminica 2 din Postul Mare (a Sfîntului Grigorie Palama)
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	b. Duminica 3 din Postul Mare (Închinarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci)
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Rînduiala pregătirii Sfintei Cruci pentru scoaterea de a doua zi
	Duminică dimineața, la Utrenie
	Rînduiala scoaterii și închinării Sfintei Cruci
	La Liturghie

	c. Miercuri în săptămîna 4 a Postului Mare (Înjumătățirea Postului Mare)
	Marți seara, la Vecernie
	Miercuri dimineața, la Utrenie

	d. Duminica 4 din Postul Mare (a Sfîntului Ioan Scărarul)
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	e. Miercuri în săptămîna 5 din Postul Mare (denia Canonului cel mare)
	Utrenia

	f. Vineri în săptămîna 5 din Postul Mare
	Denia Acatistului Buneivestiri
	Denia
	Sîmbătă dimineața

	g. Duminica 5 din Postul Mare (în care se face pomenirea cuvioasei Maria Egipteanca)
	Sîmbătă seara, la Vecernie


	4. Sîmbăta lui Lazăr (a Floriilor)
	Vecernia
	Vineri după amiază
	Sîmbătă dimineața

	5. Duminica 6 din Postul Mare (a Floriilor)

	IV. Săptămîna Sfintelor Patimi
	a. În Duminica Floriilor, seara, la Vecernie
	b. Denia din Duminica Floriilor
	c. Luni, marți și miercuri dimineața
	d. Rînduiala citiri stîlpilor Evangheliilor 
	e. Luni dimineața
	f. Luni seara
	g. Marți dimineața
	h. Miercuri dimineața
	i. În Sfînta și Marea Joi dimineața
	j. În Sfînta și Marea Joi seara se săvîrșește în toate bisericile Denia celor 12 Evanghelii (Utrenia Vinerii celei Mari)
	k. Vineri dimineața
	Scoaterea sfîntului epitaf
	l. În Sfînta și Marea Vineri seara, în toate bisericile, se face Utrenia Sîmbetei celei Mari, sub formă de Denie, la care se cîntă slujba Prohodului sau înmormîntării Domnului
	m. În Sfînta și Marea zi Sîmbătă, dimineața


	Perioada Penticostarului, adică rînduiala slujbelor la care are precădere Penticostarul
	Îndrumări generale
	I. Rînduiala slujbelor din Săptămîna Luminată
	1. Rînduiala slujbelor din Duminica Sfintelor Paști 
	a. Utrenia (slujba Învierii)
	Observații
	1
	2,3

	Observație
	b. Sfînta Liturghie din Duminica Paștilor
	Observație
	Observație

	2. În Sfînta și marea Luni din Săptămîna Luminată
	a. Rînduiala Vecerniei (a doua Înviere)
	Observație
	b. Luni dimineața, la Utrenie
	Observații
	1
	2

	c. La Liturghie
	3. În Sfînta și marea Marți din Săptămîna Luminată
	a. Luni seara, la Vecernie
	Observație
	Marți dimineața, la Utrenie

	4. Vineri dimineața (Izvorul Tămăduirii)
	5. Duminica Tomii
	a. Sîmbătă seara, la Vecernie
	Observație
	b. Duminică dimineața, la Utrenie
	c. La Liturghie
	Observație



	II. Rînduiala slujbelor din Săptămăna 2 după Paști
	a. În Duminica Tomii, seara la Vecernie
	Observații
	1,2
	3
	a. În săptămîna 2 după Paști, a Tomii
	b. În săptămîna 3 după Paști

	4
	c. În săptămînile 4, 5 și 6 după Paști
	d. În săptămîna 7 și 8 după Paști


	b. Luni dimineața, în săptămîna 2 după Paști, la Utrenie
	c. La Liturghie
	Observații
	1,2
	La Liturghie

	3
	a. În săptămîna 2 după Paști, a Tomii
	b. În săptămîna 3 după Paști
	c. În săptămînile 4,5 și 6 după Paști
	d. În săptămînile 7 și 8 după Paști



	De se va prăznui sfînt cu polieleu în duminicile din perioada Penticostarului
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Observație
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	III. Slujbele din celelalte duminici și praznice din perioada Penticostarului
	1. Duminica 3 după Paști (a Sfintelor mironosițe și a dreptului Iosif)
	a. Sîmbătă seara, la Vecernie
	b. Duminică dimineața, la Utrenie
	c. La Liturghie

	2. Duminica 4 după Paști (a Slăbănogului)
	a. Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	c. La Liturghie
	Observație

	3. Miercuri, în săptămîna 4 după Paști: Înjumătățirea praznicului Cincizecimii
	a. Marți seara, la Vecernie
	b. Miercuri dimineața, la Utrenie
	c. La Liturghie
	Observație

	4. Duminica 5 după Paști (a Samarinencii)
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică diminineața, la Utrenie
	La Liturghie
	Observație

	5. Miercuri în săptămîna 5 după Paști (Odovania Înjumătățirii praznicului)
	Marți seara, la Vecernie
	Miercuri dimineața, la Utrenie
	La Liturghie
	Observație

	6. Duminica 6 după Paști (a Orbului)
	Sîmbătă seara, la Vecernie
	Duminică dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	7. Miercuri în săptămîna 6 după Paști (Odovania praznicului Sfintelor Paști)
	a. Marți seara, la Vecernie
	b. Miercuri dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	8. Joi, în săptămîna 6 după Paști (Înălțarea Domnului)
	a. Miercuri seara, la Vecernie
	Observație
	b. Joi dimineața, la Utrenie
	c. La Liturghie

	9. Duminica 7 după Paști, a celor 318 Părinți de la Niceea (Sinodul I Ecumenic)
	a. Sîmbătă seara, la Vecernie
	b. Duminică dimineața, la Utrenie
	c. La Liturghie

	10. Vineri, în săptămîna 7 după Paști (Odovania praznicului Înălțării Domnului)
	a. Joi seara, la Vecernie
	b. La Liturghie
	Observație

	11. Sîmbătă, în săptămîna 7 după Paști (Sîmbăta morților)
	12. Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh (a Cincizecimii sau a Rusaliilor)
	a. Sîmbătă seara, la Vecernie
	Observație
	b. Duminicș dimineața, la Utrenie
	La Liturghie

	13. Luni, a doua zi după Rusalii (Sfînta Treime)
	a. Duminică la Vecernie: slujba plecării genunchilor
	b. Luni dimineața, la Utrenie
	c. La Liturghie
	Observație

	14. Sîmbătă după Cincizecime (Odovania Praznicului Pogorîrii Sfîntului Duh)
	a. Vineri seara, la Vecernie
	b. Sîmbătă dimineața, la Utrenie
	c. La Liturghie

	15. Duminica Tuturor Sfinților
	a. Sîmbătă seara, la Vecernie
	b. (scris greșit: d.) Duminică dimineața, la Utrenie
	c. La Liturghie
	Observație



	PARTEA 2, Rînduiala Sfintelor Taine și a ierurgiilor bisericești mai importante
	Rînduiala Sfintelor Taine și a ierurgiilor bisericești mai importante
	A. Slujbele Sfintelor Taine și ale ierurgiilor legate de ele
	1. Săvîrșirea Sfintelor Taine a Botezului și a Ungerii cu Sfîntul Mir
	a. Rînduieli premergătoare Botezului
	Rînduiala în ziua întîi la femeia lăuză
	Rînduiala în a opta zi după naștere
	Rînduiala la însemnarea pruncului, cînd se pune numele
	Observație

	b. Rînduiala Sfîntului Botez și a Ungerii cu Sfîntul Mir
	Botezul săvîrșit în condiții normale
	Rînduiala Ungerii cu Sfîntul Mir
	Observații
	Rînduiala Sfîntului Botez pe scurt, în condiții excepționale
	Observație
	Botezul adulților
	Rînduiala Ungerii cu Sfîntul Mir pentru cei ce vin la dreapta credință din confesiuni creștine în care nu au primit botezul valabil

	c. Alte ierurgii legate de săvîrșirea Sfintelot Taine a Botezului și a Ungerii cu Sfîntul Mir
	Rînduiala ce se săvîrșește după 40 de zile femeii care a născut și pruncului născut
	Rînduiala pentru femeia care a născut pruncul mort


	2. Rînduiala Sfintei Taine a Mărturisirii (Spovedaniei)
	Observație

	3. Rînduiala Împărtășirii
	a. Rînduiala Împărtășirii în condiții normale (în cadrul Sfintei Liturghii)
	b. Împărtășirea grabnică a celor bolnavi

	4. Rînduiala săvîrșirii Sfintei Taine a Cununiei
	a. Timpul săvîrșirii
	b. Rînduiala slujbei Logodnei
	c. Rînduiala slujbei Cununiei
	d. Rugăciunea în a opta zi după Cununie
	e. Slujba la a doua nuntă
	Observație
	f. Nunta de argint, Nunta de aur

	5. Îndrumări privitoare la săvîrșirea Tainei Sfîntului Maslu
	Observație: ... Sfintul Maslu de obște ...

	6. Rînduiala săvîrșirii Sfintei Taine a Preoției și a hirotesiilor legate de această Taină
	Timpul săvîrșirii
	Hirotesiile premergătoare hirotoniei în diacon
	a. Hirotesia citețului și cîntărețului
	b. Hirotesia ipodiaconului
	c. Rînduiala hirotoniei în diacon

	Rînduiala hirotoniei în preot
	Rînduiala hirotesiei de duhovnic și a hirotesiilor pentru ranguri onorifice și a celei pentru funcțiunile administrative bisericești
	a. Hirotesia duhovnicului
	b. Hirotesia arhidiaconului, sachelarului, marelui econom, protosincelului, arhimandritului, eclesiarhului și economului mănăstirii
	Hirotesia în vrednicia de stareț (egumen)




	B. Rînduiala săvîrșirii ierurgiilor bisericești mai de seamă în viața creștinilor
	1. Rînduiala Tedeumului
	a. Tedeumul de Anul nou
	b. Rînduiala celorlalte Tedeumuri
	c. Dacă la săvîrșirea Tedeumului asistă și arhiereul

	Rînduiala acatistului
	3. Rînduiala Paraclisului Preasfintei Născătoarei de Dzeu
	4. Rînduiala sfințirii apei
	a. Sfințirea cea mare a apei (Aghiasma mare)
	b. Sfințirea cea mică a pei (Sfeștania)
	c. Sfințirea cea mică a apei în Săptămîna Luminată

	5. Ierurgii în legătură cu traiul creștinului
	a. Rînduiala sfințirii unei temelii de casă
	b. Rînduiala binecuvîntării casei noi
	c. Rînduiala ce se face înainte de se începe săparea unei fîntîni
	d. Rînduiala ce se face la fîntîna cea nouă după terminarea construirii ei

	6. Ierurgii în legătură cu sfîrșitul creștinului
	1. Rînduieli premergătoare înmormîntării
	a. Slujba la ieșirea cu greu a sufletului
	b. Rînduiala ce se săvîrșește îndată după moartea cuiva (Panihida)
	c. Citirea Stîlpilor și a Psaltirii
	Citirea Psaltirii

	2. Slujba înmormîntării
	a. Rînduiala înmormîntării mirenilor adulți (bărbați și femei)
	b. Rînduiala inmormîntării pruncilor
	c. Rînduiala înmormîntării ce se face la Sfintele Paști și în toată Săptămîna Luminată
	d. Rînduiala înmormîntării preoților și a diaconilor de mir
	e. Rînduiala înmormîntării călugărilor
	f. Îndrumări pentru înmormîntarea sinucigașilor

	3. Rînduielile pentru pomenirea individuală a morților, după înmormîntare
	a. Termenele îndătinate pentru pomenirea morților (Soroacele)
	b. Rînduiala Panihidei
	c. Rînduiala Parastasului
	d. Alte rînduieli pentru cei răposați
	Ridicarea Panaghiei
	Binecuvîntarea și sfințirea crucii ce se așază la mormînt


	4. Sărindarele
	a. Sărindarul individual
	b. Sărindarul de obște

	5. Rugăciuni izolate, din Molitfelnic pentru felurite trebuințe




	ÎNDRUMĂRI SPECIALE, pentru unele amănunte de Tipic și de practică liturgică
	1. Despre otpusturi
	a. Formula dezvoltată de introducere a otpustului
	b. Formula prescurtată de introducere a otpustului 
	c. Otpustul mic
	d. Otpustul mare
	e. Otpusturile speciale
	Otpusturile speciale ale praznicelor
	Otpusturile de la praznicele Maicii Domnului
	Otpustul Sfintei Taine a Botezului
	Otpustul Cununiei
	Otpustul Sfîntului Maslu
	Otpustul la Rînduiala care se săvîrșește în ziua a opta la casa unde s-a născut un prunc
	Otpustul la îmbisericirea pruncilor
	Otpustul la înmormîntare
	Observație


	2. Folosirea veșmintelor preoțești și diaconești la diferitele slujbe bisericești
	Veșmintele preoțești
	Veșmintele diaconești
	a. Înveșmîntarea preotului
	Epitrahilul
	Felonul
	Preotul va fi înveșmîntat în toate veșmintele

	b. Înveșmîntarea diaconului

	3. Cădirile sau tămîierile
	a. Cădirea mare
	Se face cădire mare

	b. Cădirea mică
	Se face cădire mică

	c. Cădiri speciale
	d. Cine face cădirea
	Modul cădirii

	4. Deschiderea și închiderea dverei (perdelei ușilor împărătești)
	5. Deschiderea și închiderea ușilor împărătești
	Observații

	6. Aprinderea lumînărilor și a candelelor la sfintele slujbe
	a. La Ceasul 9 și la Vecernie
	b. La Utrenie
	c. La Sfînta Liturghie
	Observație

	d. La slujbele speciale

	7. Toaca și clopotul
	a. Toaca mică
	b. Toaca mare
	c. Tochița de fier
	a. În zile de rînd
	b. La sărbători: sîmbătă seara și duminică dimineața, la praznice împărătești și la sfinți cu Polieleu
	Observație

	8. Materiile necesare la slujba sfințirii bisericii, de care preotul este dator să se îngrijească dinainte

	CUPRINSUL
	Însemnare



