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 Data Locul    Tema Lecturi Evanghelia Cine predică  
18 
Vineri 

Biserica ortodoxă  
la protopopiat 
 

Rugaţi-vă fără încetare  
(1Tes 5,17)  
 

Isaia 55,6-9:  Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. 
Ps 34,2-3.4-5.6-7 (R.: 7a) - Când îl caut pe Domnul el 
îmi răspunde  
Tesaloniceni 5,13b-18: 13b Trăiţi în pace unii cu alţii  

Luca 18,1-8  
Domnul va face dreptate 
aleşilor săi care strigă 
către el.  

Pr. Evanghelic 
Egon Wonner 

19  
Sâmbătă   

Biserica 
evanghelică 

Rugaţi-vă mereu, să nu aveţi 
încredere decât în Dumnezeu (1Tes 
5,18): Mulţumiţi pentru toate 

Cartea I a Regilor 18,20-39- Poporul acesta să ştie că tu 
eşti Dumnezeul cel adevărat. 
Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 7c şi 10b): Iată vine Domnul; 
el este împăratul măririi. Tesaloniceni5,(12a)13b-18 - 
Mulţumiţi pentru toate 

Ioan 11,17-44: Părinte, îţi 
mulţumesc că m-ai 
ascultat 
 

Pr. Ortodox Albu 
Ioan 

20 
Duminică 

Biserica ortodoxă 
„Sfin�ii Petru �i 
Pavel“ din
Govândari 

 (1Tes 5,14): Să-i încurajaţi pe cei 
timizi, să-i sprijiniţi pe cei slabi 

Rugaţi-vă fără încetare pentru 
convertirea inimilor  

Iona 3,1-10:  Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea 
Ps 51,8-15: Creează în mine o inimă curată 
Tesaloniceni5,(12a)13b-18: Încurajaţi pe cei timizi  
 

Mc 11,15-17: O casă de 
rugăciune 

Pr. Romano-
Catolic Simon 
Ciubotaru 

21 
Luni 

Biserica greco-
catolică 

Rugaţi-vă fără încetare pentru 
dreptate  
Aveţi grijă ca nu cumva să întoarcă 
cineva răul înapoi, ci întotdeauna 
căutaţi să faceţi binele unii faţă de 
alţii şi faţă de toţi  (1Tes 5,15)  

Exod 3,1-6.9-12: Domnul a ascultat strigătul fiilor lui 
Israel. 
Ps 146,1-2.3-4.5-6 (R.: Is 30,18): Domnul... face 
dreptate celor asupriţi 
Tesaloniceni 5,(12a)13b-18: Aveţi grijă ca nu cumva să 
întoarcă cineva răul înapoi  

Mc 5,38-42:  Nu opuneţi 
rezistenţă celui care vă 
face rău 

Pr. Ortodox 
Cătălin Mirişan, 
protopop 

22 
Marţi 

Biserica rom.-
cat.„Preasfânta 
Treime” –
Govândari  

 Să aveţi răbdare faţă de toţi (1Tes 
5,14) 

Rugaţi-vă fără încetare cu o inimă 
răbdătoare 

Exod 17,1-4 De ce?  
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. In 8,12: Cel ce te urmează pe 
tine, Doamne, va avea lumina vieţii 
Tesaloniceni 5,(12a)13b-18: Să aveţi răbdare faţă de 
toţi  

Lc 18,9-14: S-a întors 
acasă îndreptăţit vameşul, 
nu fariseul. 
 

Pr. Reformat 
Megyasszai 
Attila 

23 
Miercuri 

Biserica ortodoxă 
sârbă 

Rugaţi-vă mereu ca să obţineţi 
harul de a colabora cu Dumnezeu 
Bucuraţi-vă întotdeauna! Rugaţi-vă 
fără încetare! (1Tes 5,16)  

2 Samuel 7,18-19.24-29: Cine sunt eu, Doamne 
Dumnezeul meu, şi ce este casa mea?   
Ps 86,1-3.4-5.6-7 (R.: Zah 8,23): Dumnezeul păcii este 
în mijlocul nostru! 
Tesaloniceni5,(12a)13b-18: Bucuraţi-vă întotdeauna  

Lc 10,1-12.17-24: Pacea 
pe care i-o doriţi cuiva să 
coboare asupra lui.  
 

Pr. Greco-
Catolic Marian 
Ştefănescu, 
protopop 

24 
Joi 

Biserica rom.-cat. 
„Maria Zăpezii” 

Rugaţi-vă pentru că avem nevoie  
Să-i sprijiniţi pe cei slabi (1Tes 5,14) 

1Samuel 1,9-20: Domnul şi-a amintit de Ana şi ea l-a 
născut pe Samuel. 
Ps 86,1-3.4-5.6-7 (R.: Zah 8,23): Dumnezeul păcii este 
în mijlocul nostru! 
Tesaloniceni 5,(12a)13b-18: Vă îndemnăm... să-i 
sprijiniţi pe cei slabi 

Lc 11,1-13: Cereţi şi vi se 
va da! 
 

Pr. Ortodox Sârb 
Vasa Lupulovici  

25 
Vineri 

Biserica reformată Rugaţi-vă ca toţi să fie una 
Trăiţi în pace unii cu alţii (1Tes 
5,13b)  

Is 11,6-10: Lupul va locui împreună cu mielul. 
Ps 122,1-2a.2bcd (R.: 1a): Ochii mei sunt îndreptaţi spre 
tine, Doamne  
Tesaloniceni5,13b-18: Trăiţi în pace unii cu alţii 

In 17,6-24: Ca toţi să fie 
una 
 

Pr. Romano-
Catolic Lucacela 
Davor  
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