Îndrumător pentru Pregătirea Tainei Sfintei Cununii
Condiţii spirituale pentru miri:
Să participe la o pregătire religioasă pentru Taina Cununiei: dialog şi spovedanie la preotul duhovnic. Să înveţe
adevărurile dreptei noastre credinţe spre a deveni buni credincioşi ortodocşi după primirea binecuvântării Bisericii şi
pentru protejarea spirituală a noi familii, adică Crezul şi alte rugăciuni ortodoxe.
Condiţii materiale pentru miri:

Mirii nu trebuie să fie înrudiţi sau încuscriţi;

Să fie căsătoriţi civil dovedind prin Original / copie după certificatul de căsătorie civilă;

Să fie membrii ai Bisericii Ortodoxe — este interzisă căsătoria mixtă (cu alte confesiuni creştine sau necreştine) afară de cazul existenţei unei Binecuvântări scrise a IPS Arhiepiscop Teodosie;

Verighete noi.
Condiţii materiale pentru naşi:

Să fie căsătoriţi civil dovedind prin Copie/original după certificatul de căsătorie civilă şi cununaţi religios în
Biserica Ortodoxă (dovedind cu certificat de Cununie sau o fotografie de la cununia lor);

O sticlă de vin liturgic (special pentru Cuminecătură) de la Pangarul Bisericii cu câteva pişcoturi/cozonac din
care vor gusta mirii. Două lumânări speciale de cununie ca simbol al mărturiei credinţei şi luminarea căii în viaţă.
Atât naşii, cât şi mirii să-şi achite îndatoririle financiare ca orice bun creştin care este legat de Biserică şi participă
la ajutorul celor care sunt în grija Sfintei noastre Biserici prin acţiunile social-caritabile. Aceasta este contribuţia anuală simbolică pentru enoriaşii parohiei noastre; pentru toţi ceilalţi dacă doriţi să faceţi o donaţie, puteţi să o faceţi oricând, fără ca aceasta să condiţioneze în vreun fel primirea celor sfinte.
Pentru orice altă informaţie vă stau la dispoziţie:
Pr. Paroh Soare Ion—Pr. Dr. Ciocan T. Cosmin—072.319.8555

Şi pentru a înţelege şi de ce nu se oficiază religios în perioadele marcate trebuie ştiut că nu se fac
nunţi (cununii religioase) în zilele de post, în zilele de praznic împărătesc şi în ajunurile lor, deci în intervalele de mai jos:
Între Crăciun 2012 si Boboteaza 2013: 25 decembrie - 6 ianuarie
Boboteaza: 6 ianuarie
Întâmpinarea Domnului (Stratenia): 2 februarie (şi în ajun: 1 februarie)
În săptămâna lăsatului de carne: (11-17 martie 2013)
În Postul Sfintelor Pasti (18 martie - 04 mai 2013)
Săptămâna Luminata: (5-11 mai 2013)
Înălțarea Domnului: 13 iunie
Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile în 2013): 23 iunie (si in ajun: 22 iunie)
Postul sf. Apostoli Petru si Pavel: (24-28 iunie 2013)
Postul Adormirii Maicii Domnului: 1-14 august
Schimbarea la fata: 6 august (si in ajun: 5 august)
Tăierea Capului sf. Ioan Botezătorul: 29 august
Înălțarea Sfintei Cruci: 14 septembrie
Postul Crăciunului: 14 noiembrie - 24 decembrie 2013
Intre Crăciun 2013 si Boboteaza 2014: 25 decembrie 2012 - 6 ianuarie 2014

