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SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA este sărbătorită de Biserica
Ortodoxă în fiecare an pe 14 octombrie.
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SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA – 14 octombrie
Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural – 15 octombrie
World Vision lanseaza prima platforma gratuita pentru promovarea
artei populare si zece expozitii de artizanat traditional
Ziua Internaţională de reducere a sărăciei – 17 octombrie
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Tradiţii şi obiceiuri
Este interzis în această zi să calci, să cosi, să faci mâncare sau alte treburi în
gospodărie
dacă
vrei
să
eviți
durerile
de
cap
și
cele
oculare.
Conform unei superstiții străvechi, printre bucatele mâncate sau date de pomană nu
trebuie să se numere și poamele cu cruce, nucile, castraveții sau pepenele roșu.
Împarte
în
schimb
must
și
vin
nou,
dar
și
pâine
sau
lipie.
Sfânta Parascheva se roagă lui Dumnezeu și pentru femeile însărcinate. Dacă
urmează să devii mămica, se spune în popor că este bine să împarți din bucățele tale
unor copii sărmani. Vei avea astfel parte de ocrotirea Sfintei la naștere, iar nașterea
ta va fi una ușoară, fără dureri.
Mai mult, se fac previziuni ale vremii în funcție de starea vremii în ziua de 14
octombrie, dar și ținând cont de somnul oilor. Dacă oile dorm înghesuite și strânse
laolaltă în această zi, ciobanii cred că iarna care va veni va fi una lungă, grea și
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În anul 1641, moaștele sale au fost aduse la Iași de către domnitorul Vasile Lupu și
așezate în ctitoria sa, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Aducerea moaștelor la Iași a fost
un gest de recunoștință din partea patriarhului Partenie I și a membrilor Sinodului
Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul că domnitorul Vasile Lupu a
plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice.
Iniţial, racla a fost aşezată în Biserica Trei Ierarhi, dar în 1888, după slujba de
vecernie, a rămas aprinsă o lumânare care a declanşat un incendiu. Atunci, doar
moaştele au rămas neatinse. Începând din anul 1889, moaștele sale au fost mutate
în Catedrala Mitropolitană din Iași.
SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA s-a născut în Epivatos, un sat situat pe lângă
mare, nu departe de cetatea Calicatria, unde s-a călugărit de tânără, împreună cu
fratele ei, Evtimie. A dus o viaţă ascetică în pustie, rugându-se neîncetat. Într-o
noapte i s-a arătat un înger, care i-a spus să se întoarcă acasă, căci acolo trebuie să
moară.
S-a întors şi a murit la 27 de ani. A fost îngropată ca o străină, departe de sat, căci
nimeni nu recunoscuse în ea pe fata frumoasă de odinioară, scrie ziarullumina.ro.
Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a arătat în vis la doi oameni evlavioşi, în strălucirea ei
cerească, cerând ca trupul ei înmiresmat să fie scos din mormânt. Sfintele moaşte au
făcut
minuni
pentru
mii
de
oameni.
Duse din Epivatos la Târnovo şi apoi la Constantinopol, după sute de ani, moaştele
Sfintei Parascheva au ajuns la Iaşi, unde se află şi acum. Ele au fost aduse pe 14
octombrie 1641 şi în această zi este cinstită Cuvioasa Parascheva de Biserică şi de
miile de români evlavioşi care vin în pelerinaj din toate părţile ţării.
Preoţii spun că moaştele sunt îmbrăcate după ritualuri bisericeşti, la care iau parte
doar preoţi ai Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
Hainele Sfintei Cuvioase Parascheva se fac după un ritual special, în atelierele
Arhiepiscopiei. Croitorii ţin post şi fac rugăciune înainte de a începe să le lucreze,
spun preoţii de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.
"Este pe o catifea albă şi florile sunt la fel în aceeaşi nuanţă cum este împodobit
baldachinul Sfintei Parascheva.", spune Valerian Radu, Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei.
Veşmintele ocrotitoarei Moldovei sunt schimbate de cinci ori pe an şi sunt dăruite de
Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Moldovei Teofan unor biserici care au hramul Sfintei
Parascheva. Ritualul după care sunt schimbate veşmintele este unul sacru, la care
participa
doar
câţiva
preoţi
ai
Mitropoliei.

friguroasă. Dacă în schimb oile dorm risipite, iată un semn că iarna care va veni va fi
domoală și blândă.
Sursa:www.realitatea.net/sfanta-cuvioasa-parascheva-traditii-si-superstitii-de-ce-nu-e-binesa-calci-pe-14-octombrie_1291667.html#ixzz2hfFFVKZw

Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural – 15 octombrie
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15 Octombrie - Ziua Internaţională a Femeii din Mediul Rural a fost recunoscută de
către Adunarea Generală a ONU prin Rezolutia 62/ 136. Astfel, a fost apreciată la
nivel internaţional atât importanţa cât şi contribuţia femeii din mediul rural la
dezvoltarea societăţii.
Ideea unei zile internaţionale care să onoreze în fiecare an femeile din mediul rural a
apărut în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Femei de la Beijing în septembrie
1995. Pentru promovarea acestei zile sunt incluse o serie de activităţi şi evenimente
precum: schimburi internaţionale de programe pentru femeile care lucrează în
domeniul agricol; proiecte pentru sprijinirea femeilor din mediul rural; expoziţii şi
discuţii colective în care sunt prezentate contribuţiile femeii din mediul rural privind
dezvoltarea societăţii.
Pe de altă parte, în această zi sunt evidenţiate contribuţiile femeii din mediul rural;
implicare în activităţile de producţie a cerealelor; aprovizionarea familiilor lor cu
alimente, apă şi combustibil; îngrijirea copiilor, persoanelor bolnave sau bătrâne.
www.vacantelatara.ro/index.php?...ziua...femeii-din-mediul-rural...
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Ziua Internaţională de reducere a sărăciei – 17 octombrie
In fiecare an, pe 17 octombrie, este marcata Ziua Internationala pentru
Eradicarea Saraciei. Initiativa apartine organizatiei non-guvernamentale “Ajutor
pentru toti dezmostenitii sortii – Lumea a Patra”, cu sediul in Franta, fondata de
preotul Joseph Wresinski. Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a
hotarit, prin rezolutia 47/196 din 22 decembrie 1992, marcarea “Zilei internationale
pentru eradicarea saraciei”.
In anii 90 ONU a acordat o atentie sporita acestei teme. Eradicarea saraciei a
constituit tema comuna a mai multor conferinte ale Natiunilor Unite si a celor doua
reuniuni la nivel inalt privind dezvoltarea sociala, organizate in martie 1995 si in
iunie 2000. In 1995, Adunarea Generala a proclamat perioada 1997-2006 ca Primul
deceniu al Natiunilor Unite pentru stoparea saraciei, avind ca tema “Eradicarea
saraciei – un imperativ etic, social, politic si economic al umanitatii”.
Scopul acestei zile este să atragă atenţia asupra nevoii de a eradica sărăcia în toate
ţările lumii şi, mai ales, în cele în curs de dezvoltare.
www.un.org/en/events/povertyday/
www.ecomagazin.ro/ziua-internationala-pentru-eradicarea-saraciei

World Vision lanseaza prima platforma gratuita pentru promovarea
artei populare si zece expozitii de artizanat traditional

Toti pentru unul, unul pentru toti!

RENINCO - Buletin Informativ nr. 22, saptamana 14 -20 octombrie 2013

Page

Sursa: www.stiriong.ro, 10 oct 2013
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Fundatia World Vision Romania a lansat in data de 9 octombrie 2013,
la Muzeul de Etnografie al Transilvaniei din Cluj – Napoca, „Targul de
la sat”, prima platforma online gratuita destinata promovarii mesterilor
populari, realizata in cadrul proiectelor „Atelierul de mestesuguri”. Concomitent, s-a
dat startul unei serii de zece expozitii de obiecte mestesugaresti care vor fi
organizate in lunile de iarna in Transilvania de Nord.
Cele zece expozitii vor fi la dispozitia iubitorilor de arta populara, in perioada 15
octombrie 2013 – 15 martie 2014, in pensiuni din judetele Bihor, Bistrita – Nasaud,
Cluj, Maramures, Satu – Mare si Salaj. Obiectele prezentate in cadrul expozitiilor pot
fi comandate si pe internet - World Vision Romania aduce „Targul de la sat” la doar
un click distanta de cei care duc lipsa de timp si prefera cumparaturile online.
Obiectivul platformei “Targul de la sat” este sa prezinte celor pasionati de arta
popularӑ obiecte autentice de artizanat romanesc, lucrate de beneficiarii proiectelor
Atelierul de mestesuguri. In lipsa costurilor asociate vanzarii directe (transport,
inchiriere spatiu, taxe de expunere etc), artizanatul traditional devine mult mai
accesibil. Totodata, demersul nostru vine in sprijinul mesterilor aducand produsele
acestora in apropierea unei piete largi si ajutandu-i sa isi creasca notorietatea.
Inscrierea in catalog este gratuita si deschisa in continuare tuturor mestesugarilor,
indiferent de mestesugul practicat, care locuiesc in mediul rural, in regiunile Sud –
Vest Oltenia si Transilvania de Nord, respectiv in aria de desfasurare a celor doua
proiecte “Atelierul de mestesuguri”. Inscrierile se fac online si la Centrele de
Informare si Consiliere pentru Mestesugari deschise la sediile World Vision din Cluj si
Valcea si la liceul UCECOM din Craiova.

