
Oficial: Beba Veche are club sportiv înregistrat
Începând cu anul 2016, activitatea 

sportivă se va desfășura în cadrul 
Clubului Sportiv „Triplex Beba Veche 
2015”. A fost obținut avizul de consti-
tuire nr. 098/11.05.2016 de la Minis-
terul Tineretului și Sportului (foto). 
Acest lucru dă posibilitatea Primăriei 
și Consiliului Local să finanțeze, în 
condiții de deplină legalitate, o acti-
vitatea sportivă mai intensă. În urmă-
torii ani se dorește încurajarea și sus-
ținerea sportului pentru tinerii din 
Beba Veche, Cherestur și Pordeanu, 
într-un cadru organizat.

„Dorim implicarea mult mai mare a ti-
nerilor în activitatea sportivă care vor 
avea loc. De asemenea, se va dori, pe 

viitor, aducerea unui antrenor profe-
sionist de fotbal, care să efectueze 
antrenamente cu tinerii din comună 
și care să-i motiveze să desfășoare ac-
tivități sportive. Dorim, de asemenea, 
ca pe viitor să promovăm și alte spor-

turi, cum ar fi tenisul de câmp, tenisul 
de masă sau atletismul”, declară pri-
marul Ion Bohancanu.

DEBUT FOTBALISTIC 
În data de 28 august, Echipa de fot-
bal AS Triplex Confinium a debutat în 
campionatul județean de promoție. 
În meciul inaugural, desfășurat acasă, 
echipa a fost învinsă de mai experi-
mentata CS-Șoimii Pesac, scor 1 – 4. 
„Le dorim mult succes și îi susținem 
până la capăt. Cred că experiența de 
anul trecut a fost una pozitivă, chiar 
dacă ne-am plasat la finele clasamen-
tului. A fost un început mai greu, dar 
de acum înainte va fi mai ușor” a spus 
primarul.
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Demersuri pentru 
intabularea 
terenurilor

În data de 26 august 2016, Prima-
rul Ioan Bohancanu a participat, 

la Timișoara, la ședința cu edilii din 
județul Timiș care vor să se înscrie 
în programul național de intabu-
lare a terenurilor de pe raza unită-
ților administrativ-teritoriale. Pri-
măria Beba Veche este interesată 
să înceapă cât mai repede opera-
țiunea de punere în ordine a tutu-
ror parcelelor de pământ aflate în 
administrare, și de aceea primarul 
face demersuri pentru a solicita 
sprijinul Guvernului și finanțarea 
necesară.

Termen limită la 
plata taxelor și 

impozitelor: 
30 septembrie

Primăria Beba Veche informează 
că cel de-al doilea termen din 

2016 pentru plata impozitelor pe 
clădiri, pe terenuri și pe autove-
hicule îl va reprezenta ziua de 30 
septembrie, așa cum s-a întâmplat 
și în anii precedenţi.

Plata impozitului se face în două 
tranșe egale, termenele-limită de 
plată fiind, în 2016, 30 iunie și 30 
septembrie. Anul acesta a consem-
nat o premieră în ceea ce privește 
primul termen de plată, în condiţi-
ile în care data-limită iniţială, întâl-
nită și în anii precedenţi (31 mar-
tie), a fost prorogată cu trei luni, 
prin intermediul unei ordonanţe 
de urgenţă. În ceea ce privește cel 
de-al doilea termen de plată însă, 
acesta a rămas neschimbat, ceea 
ce înseamnă că proprietarii de clă-
diri, terenuri și mașini pot achita 
până cel târziu pe 30 septembrie, 
fără penalizări, a doua rată din im-
pozitul anual.

Cei care au plătit anticipat impo-
zitul pentru întregul an până la 30 
iunie s-au putut bucura de o redu-
cere de până la 10%, stabilită prin 
hotărâre a consiliului local. Au-
tomat, aceste persoane scapă de 
obligaţia achitării celei de-a doua 
tranșe a impozitelor, prevăzută 
pentru 30 septembrie.
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Pregătiți pentru începerea 
noului an școlar 

Noul an școlar debutează pe data 
de 12 septembrie 2016, iar auto-

ritățile locale se pregătesc pentru a 
asigura cele mai bune condiții de în-
vățământ în școlile și grădinițele din 
comună. „Dorim să înceapă într-un 
ceas bun, sub auspicii noi și de aceea, 
pregătirile au început din timp”, a de-
clarat primarul Ioan Bohancanu. 

ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE CURATE ȘI RE-
NOVATE
Primăria s-a implicat în zugrăvirea în 
totalitate a școlilor și grădinițelor din 
Beba Veche și lucrează și în acest mo-
ment pentru a fi totul gata înainte de 
12 septembrie. Se fac ultimele lucrări 
de zugrăvire exterioară și interioară, 
a grupurilor sanitare care în general 
au fost distruse în ultimul timp, dato-
rită lipsei de supraveghere din partea 
unor profesori, în timpul pauzelor. 
„Cu toate acestea, Primăria își face 
datoria, dar este pentru ultima dată 
pentru că de azi înainte toți cei care 
distrug uși, geamuri și grupuri sani-
tare vor fi buni de plată”, a mai spus 
primarul.

DIRECTORUL REMUS 
UNGUREANU A IEȘIT LA PENSIE
Noutatea este că de la 1 septembrie 
2016, domnul direc-
tor Remus Ungureanu 
a ieșit la pensie, după 
o activitate de 40 de 
ani petrecută doar la 
școala cu clasele I-IV 

din Beba Veche. Putem spune că 12 
promoții de elevi au ieșit pe mâinile 
sale, o performanță deosebita pentru 
un învățător. Pentru întreaga activita-
te desfășurată, conducerea Primări-
ei și Consiliul Local îi mulțumește în 
mode deosebit și îi urează să petrea-
că clipe frumoase și relaxante, să uite 
de stresul pe care l-a avut și proble-
mele din ultimul timp și îl invită ca și 
pe viitor să fie alături de acțiunile pe 
care Școala Beba Veche le va desfășu-
ra. Dumnezeu să vă dea sănătate și 
viață lungă domnule învățător!

UN NOU DIRECTOR
Începând cu data de 1 septembrie, 

funcția de director va fi ocupată de 
o altă persoană, însă la data redac-
tării ziarului, Inspectoratul Școlar Ju-
dețean Timiș nu luase încă o decizie 
finală.  „Ne dorim cu toții ca rezulta-
tele în noul mandat de director să fie 
mult mai bune decât cele obținute 
până în prezent, iar disciplina să fie 
disciplină, strict respectată de toată 
lumea, atât de elevi cât și de cadre 
didactice. Vrem ca activitățile extra-
curiculare să fie cât mai diverse și 
intense, pentru că numai așa șansele 
elevilor din Beba Veche de a reuși la 
licee mai bune precum și la facultăți, 
să crească”, a încheiat domnul primar.



Încă 1 km de trotuare a fost construit la Beba Veche
Zilele acestea se vor termina lucră-

rile de construcție a trotuarelor 
în cartierul de lângă școala mare din 
Beba Veche. În total, în această etapă 
a fost realizat 1 km de trotuare noi. 

Primarul Ioan Bohancanu precizează 
că acest cartier va beneficia, în lunile 
următoare, de introducerea canali-
zării, asfaltare, șanțuri de scurgere a 
apelor pluviale, podețe de acces în 
gospodării și amenajare ornamenta-
lă.

Ultima etapă de extindere a trotuare-
lor se va desfășura în zonele centra-
le din Beba Veche rămase încă nea-
coperite, obiectivul fiind ca până în 
luna noiembrie să fie terminate toate 
trotuarele din comună.

Muzică și voie bună la 
Ruga de la Beba Veche  

O reușită totală! Așa se poate de-
scrie, pe scurt, ediția din acest 

a Rugii de la Beba Veche, eveniment 
care s-a bucurat de o participare foar-
te ridicată din partea locuitorilor, dar 
și de un program bine pus la punct 
de organizatori.

După cum a fost anunțat, Ruga s-a 
desfășurat în ziua Hramului bisericii, 
chiar dacă aceasta a fost o zi de luni. 
Spre deosebire de alți ani, Ruga nu 
a fost precedată de alte evenimente 
cultural-religioase de amploare, cum 
este Triplex Confinium, lucru care i-a 
făcut pe oameni să fie foarte dornici 
să participe.

RUGA LA BEBA VECHE
La slujba hramului bisericii ortodoxe 
a avut loc la ora 17, în curte au fost 
peste 100 de persoane. Slujba a fost 
oficiată de 7 preoți care într-adevăr 
au fost o prezență remarcabilă. În 
acest an, nașii rugii au fost domnul 
primar Ioan Bohancanu, soția Mire-
la și fiul Mirel.  Aceștia s-au străduit 
ca atât evenimentele religioase cât 
și cele culturale care au urmat să se 
desfășoare la cel mai înalt nivel, lucru 
care a reușit din plin, după cum au 
putut constata toți participanții. 

După slujbă, începând cu ora 18.00 
și până în jurul orei 20.00 a avut loc 
un program susținut de umoristul 
Radu Moș împreună cu formația sa 
de fete, care au cântat muzică popu-
lară apreciată de toți cei prezenți, iar 
domnul Radu Moș s-a întrecut di nou 
pe el însuși cu glumele pe care le-a 
prezentat.

De la ora 20.00 și până la ora 2.00 a 
cântat formația Sidor din Nădlac. 
Spre marea surpriză a organizatorilor, 
la acest moment au participat pes-
te 300 de oameni. Atmosfera a fost 
una foarte plăcută, liniștită, civiliza-
tă, nefiind evenimente nedorite fapt 
care arată că oamenii din comună și 
invitații lor din alte localități stiu să 
aprecieze muzica de bună calitate și 
umorul sănătos. A fost, totodată un 
excelent prilej pentru cei reveniți de 
la muncă din străinătate să își reîn-
carce bateriile. 

RUGA LA CHERESTUR
Ziua de Rugă a fost sărbătorită și la 
Cherestur. Evenimentul a început la 

ora 20.00, cu un spectacol de umor 
susținut de Radu Moș care a ținut cir-
ca o oră și jumătate. El a fost foarte 
bine primit de public, și chiar dacă 
majoritatea celor prezenți sunt de 
etnie maghiară, au apreciat în mod 
deosebit atât cântecele populare ro-
mânești cât și programul umoristic 
prezentat. De la ora 21.30, programul 
a fost susținut de formația Pink. Aici 
petrecerea întinzându-se până la ora 
5 dimineața.

În concluzie, a fost o Rugă foarte re-
ușită lucru care este de dorit să se 
întâmple și la viitoarele rugi dar și la 
alte evenimente culturale organizate 
în cadrul comunei noastre.
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Apel din partea 
Pompierilor: nu mai 

dați foc la miriști!
Curățarea locului după seceriș, 
prin arderea miriștii, este ilegală și 
poate provoca incendii de propor-
ții.  Cei care nu țin cont de acest lu-
cru și produc incendii la care este 
necesară intervenția pompierilor, 
trebuie să știe că, potrivit legii, 
sunt pasibili de amenzi usturătoa-

re, cuprinse între  1.000 și 2.500 
de lei. Dacă fapta este penală, cu 
pagube consistente, vătămări cor-
porale sau chiar pierderi de vieți 
omenești, pedeapsa constă în obli-
garea la despăgubiri uriașe și mulți 
ani de închisoare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Ur-
genţă Timiș atrage atenţia asupra 
acestor pericole și ne sfătuiește să 
ţinem cont de câteva reguli abso-
lut necesare, atât pentru evitarea 
incendiilor și a pericoleleor gene-
rate de acestea, cât și pentru stin-
gerea sau împiedicarea extinderii 
lor. 

În primul rând, cei de la ISU soli-
cită cetăţenilor să dea dovadă de 
responsabilitate și să anunţe, de 
îndată, la numărul unic de urgen-
ţă, 112, orice început de incendiu, 
iar, în caz de necesitate, să acorde 
sprijin autorităţiilor locale și pom-
pierilor în stingerea incendiilor de 
vegetaţie uscată sau a celor din 
fondul forestier. 

Potrivit prevederilor legale, arde-
rea miriștii, a vegetaţiei uscate și a 
oricăror resturi vegetale de pe raza 
unei localităţi se poate face numai 
după obţinerea “permisului de lu-
cru cu focul”.

Servicii de 
debarasare a 

molozului
Primăria anunță persoanele care 
execută lucrări de renovare că 
pune le va pune la dispoziție servi-
cii de debarasare a molozului, con-
tra cost, la un preț avantajos.



Reprezentație de teatru la Cherestur 
Aproape 60 de spectatori din Che-

restur au avut parte de o repre-
zentație de teatru chiar la ei în sat! 
În data de 8 august 2016, Trupa de 
teatru în aer liber din Banat, aflată în 
turneu prin satele din județul nostru, 
a poposit și la Cherestur. Actorii timi-
șoreni, alături de colegi din Ungaria 
și Slovacia, au încântat publicul cu 
câteva piese dramatice, foarte gus-
tate de public. Evenimentul, mai pu-
țin convențional, face parte dintr-un 
proiect care își propune să readucă 
teatrul ambulant în satele bănățene. 

Creditul în baza subvențiilor APIA (BRD)

Pentru cei care lucrează pământul 
(fie în proprietate, fie în arendă) și/

sau dețin efective de animale, există 
posibilitatea contractării unui credit 
în baza subvențiilor APIA.
 

Ce este creditul în baza 
subvențiilor APIA? 

• Un mijloc rapid de creditare, prin 
care beneficiezi de un avans de 90% 
din valoarea subvențiilor pe suprafa-
ță ce urmează a fi încasate de la APIA, 
în baza adeverinței emise.
• Modalitate de finanțare a nevoilor 
capitalului de lucru în baza încasări-
lor viitoare.
• Un mijloc prompt de acoperire a ne-
voilor de lichidități.

Care sunt principalele lui 
avantaje?

• Prin el, poți achita salarii și contribu-
ții aferente bugetului de Stat, sume 
către furnizori de materii prime și ser-

vicii, utilități, carburanți etc.
• Dobânda se plătește în momentul 
încasării de la APIA a subvențiilor iar 
comisionul de acordare al creditului 
se poate reține din suma creditului. 

Formele de sprijin APIA pre-finan-
țate de BRD sunt:

1. Schema de sprijin pe suprafață:
• SAPS
• Plată redistributivă
• Plată pentru înverzire

2. Măsuri compensatorii de dezvolta-
re rurală:

• Măsura 214 – Plăți de agro-mediu,
• Măsura 10 – Agro-mediu și climă
• Măsura 11 – Agricultură ecologică,
• Măsura 13 – Plăți pentru zone care 
se confruntă cu constrângeri natura-
le sau cu alte constrângeri specifice.

3. Ajutoare naționale tranzitorii în 
sectorul zootehnic (ANT ZOO) pentru 
deținătorii de bovine, ovine, caprine;

4. Măsura 215, PNDR – plăți pentru 
bunăstarea animalelor (pentru deți-
nătorii de păsări și porcine).

Pentru mai multe detalii 
contactați consilierul 

Galambos Laszlo Gyorgy
tel. 0746.202.177

email: ladislau.golombos@brd.ro
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Cu bune și rele
A LĂSAT MIZERIE PE STRĂZI

Inspectorii primăriei Beba Veche 
încearcă să identifice și să amen-

deze persoana care, în data de 26 
august 2016, a transportat gu-
noi pe străzile comunei, lăsând în 
urmă o cantitate mare de deșeuri, 
murdărind carosabilul, atât pe stră-
zile de piatră cât și pe asfalt. Din 
păcate, nu este pentru prima dată 
când acest lucru se întâmplă, însă 
autorul mizează pe bunul simț al 

autorităților locale și al cetățenilor 
de bună-credință din sat. Totuși, 
este păcat că după atâția ani de 
eforturi pentru menținerea curățe-
niei, există și acum câțiva cetățeni 
care nu vor deloc să respecte re-
guli elementare de conviețuire în 
comunitate. 

GÂȘTE PE DOMENIUL PUBLIC

În altă ordine de idei, nu este ac-
ceptabil nici comportamentul 

unor gospodari care, în ciuda fap-
tului că au promis că nu vor mai da 
drumul păsărilor pe domeniul pu-
blic, continuă să o facă, mizând pe 
faptul că angajații primăriei nu pa-
trulează permanent pe străzile din 
comună pentru astfel de lucruri. 
Bunăoară, cu toate că pe strada lor 
oamenii primăriei lucrau la con-
strucția trotuarelor, un proprietar a 
dat drumul la gâște să-și facă siesta 
în plină stradă. 

Nu de puține ori, locuitorii care au 
investit bani și muncă în amena-
jarea spațiilor verzi din fața casei, 
s-au plâns Primăriei că păsările ve-
cinilor lăsate libere pe stradă le-au 
distrus florile, iar în unele cazuri, 
chiar vaci și oi nesupravegheate au 
călcat în picioare amenajările or-
namentale, creând multă pagubă 
și supărare.

Pe primul loc la festivalul 
gastronomic „Cocoșul”

Asociația Agricultorilor din Chere-
stur a obținut primul loc la cea 

de-a doua ediție a festivalului gastro-
nomic „Cocoșul” (Kakasfesztivál) des-
fășurată la Casa Malteză din Sânnico-
lau Mare în data de 6 august 2016. 

Concursul a reunit 6 echipe din zona 
noastră, fiecare gătind o rețetă pro-
prie, din ingrediente proprii, respec-
tând tematica concursului din acest 
an – „Păsări”. Echipa de cheresture-
nilor a încântat juriul cu un bogracs 
de cocoș, după o rețetă tradițională 
din Cherestur, păstrând, bineînțeles, 
secretele bucătarilor.

Evenimentul a fost sponsorizat de 
Primăria Sânnicolau Mare iar organi-
zatorii au fost Asociația Révai Miklós, 
Serviciul Maltez din Sânnicolau Mare, 
Minoritatea maghiarilor din Sânnico-
lau Mare și UDMR Sânnicolau Mare. 



CURIERUL de BEBA VECHE4 4 VI 1920

Rugăciune către Sf. Nectarie 
O, preasfinte și întru tot lăudate, 
mare făcătorule de minuni Nectarie, 
primește această puţină rugăciune 
de la noi, nevrednicii robi: Vezi, sfinte, 
durerile noastre, 
vezi sărăcia și ti-
căloșia noastră. 
Vezi rănile sufle-
telor și ale tru-
purilor noastre. 
Știm, o, alesule 
ierarhe, de mulţi-
mea tămăduirilor 
pe care le-ai să-
vârșit, nou doc-
tor fără de arginţi arătându-te. Nu 
cunoaștem nici o boală căreia tu să 
nu îi poţi aduce tămăduire, dacă tă-
măduirea este spre mântuirea celor 
ce se roagă ţie. Pentru aceasta și noi 
credem că și acum același ești, sfinte, 
precum atunci când i-ai ajutat pe cei 
care au alergat la tine. Îngenunchind, 
rugămu-ne ţie, Sfinte Ierarhe Necta-
rie, să te rogi pentru noi lui Hristos 
Fiul lui Dumnezeu, ca să fim și noi 
ajutaţi și miluiţi pentru rugăciunile 
tale, și din pagube și necazuri izbă-
viţi, ca să lăudăm și să binecuvântăm 
și să slăvim întru tot lăudatul și prea 
puternicul nume al Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh, acum și pururea și 
în vecii vecilor. 
Amin

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Septembrie
• 8 J Nașterea Maicii Domnului
• 14 M Înălțarea Sfintei Cruci
• 15 J Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la 
Partoș
• 27 M Sf. Ierarh Martir Antim Ivi-
reanul

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Septembrie
• 8 J Nașterea Sfintei Fecioare Maria
• 14 M Înălțarea Sfintei Cruci
• 21 M Sf. Matei
• 29 J SS. Mihail, Gabriel și Rafael

Povestea băiețelului
Povești adevărate, povești cu tâlc

Într-o zi un băiețel s-a dus la școa-
lă. Băiețelul era mic, iar școala era 

mare. Dar când băiețelul a văzut că 
intrarea în clasa lui se făcea printr-o 
ușă direct din curte, a fost foarte fe-
ricit, iar școala nu i s-a mai părut atât 
de mare ca la început. 

Într-o dimineață, când băiețelul se 
afla în clasă, profesoara le-a spus co-
piilor: „Astăzi o să facem un desen.” 
„Grozav”, s-a gândit băiețelul, căci îi 
plăcea mult să deseneze. Știa să de-
seneze o mulțime de lucruri: lei și ti-
gri, pui și vaci, trenuri și vapoare… Și 
și-a scos cutia cu creioane colorate 
și a început să deseneze. Dar profe-
soara a spus: „Așteptați! Nu începeți 
încă !” Și a așteptat până i s-a părut 
că toți copiii sunt pregătiți. „Acum o 
să desenăm flori”, a zis profesoara. 
„Grozav”, s-a gândit băiețelul, căci 
îi plăcea să deseneze flori. Și a în-
ceput să deseneze flori frumoase, 
și le-a colorat în roșu, portocaliu și 
albastru. Dar profesoara le-a spus 
copiilor: „Așteptați ! Vă voi arată eu 
cum să colorați.” Și a desenat o floare 
roșie cu tulpină verde. „Acum puteți 
începe”, a zis profesoara. 

Băiețelul s-a uitat la floarea profe-
soarei, apoi s-a uitat la floarea lui. A 
lui era mai frumoasă decât a profe-
soarei, dar n-a mai spus nimic. A în-

tors doar foaia și a desenat o floare 
ca a profesoarei. Era roșie cu tulpină 
verde.

Într-o altă zi, când băiețelul intrase 
în clasă prin ușa din curte, profesoa-
ra le-a spus copiilor: „Azi o să facem 
ceva din argilă.” „Grozav”, a spus bă-
iețelul, căci îi plăcea să lucreze cu 
argila: șerpi și oameni de zăpadă, 
elefanți și camioane. Și a început să 
frământe bucata de argilă. Dar pro-
fesoara a zis: „Stați! Nu sunteți gata 
să începeți…” Și a așteptat până 
când toți copiii au fost gata. „Acum 
o să facem o farfurie”, a zis profesoa-
ra. „Grozav”, s-a gândit băiețelul, căci 
îi plăcea să facă farfurii. Și a început 
să facă farfurii de toate formele și 
mărimile. Dar profesoara le-a spus 
copiilor: „Așteptați, vă arăt eu cum 
să faceți !” Și le-a arătat cum să facă 
o farfurie adâncă. „Așa, acum puteți 
începe”, a zis profesoara. Băiețelul 
s-a uitat la farfuria profesoarei, și 
apoi la ale sale. Îi plăceau mai mult 

farfuriile lui, decât farfuria adâncă 
făcută de profesoară, dar n-a spus 
un cuvânt. Și-a transformat farfuriile 
lui într-o bilă mare de argilă din care 
a făcut o farfurie adâncă și mare, ca 
și cea făcută de profesoară.

Și foarte curând, băiețelul a învățat 
să aștepte și să privească și să facă 
lucruri ca și cele făcute de profesoa-
ră. Și foarte curând n-a mai făcut ni-
mic de unul singur. Și s-a întâmplat 
într-o zi ca băiețelul și familia lui s-au 
mutat într-o altă casă, într-un alt 
oraș. Și băiețelul a trebuit să meargă 
la altă școală. 

În prima zi de școală, profesoara le-a 
spus copiilor: „Astăzi o să facem un 
desen”. „Grozav”, și-a zis băiețelul, și a 
așteptat să-i spună profesoara ce să 
facă. Dar ea n-a spus nimic. S-a plim-
bat doar prin clasă. Când a ajuns 
lângă băiețel, i-a spus: „Tu nu știi să 
desenezi?”. „Ba da”, a zis băiețelul, „ce 
desen să facem?”. „Nu știu până nu-l 
faci”, a zis profesoara. „Cum să-l fac?”, 
zise băiețelul. „Cum vrei tu”, a fost 
răspunsul ei. „Daca toți ați face ace-
lași desen, și l-ați colora la fel, cum 
să știu cine l-a făcut ?” „Nu știu”, zise 
băiețelul și a început să deseneze o 
floare roșie cu tulpină verde…

Adaptare după Jack Canfield

Căsătorii 
Rogojinaru Claudiu-Cristian cu 

Ciobanu Loredana-Monalisa
Lavric Vasilică-Bogdan cu 

Radu Iasmina 
Halal Mihai cu Ulița Maria 

Casă de piatră!

Majorate 
Marton Andreea Bianca 21.08
Vilcinschi Petru Ovidiu 26.08

Gafton Laura Giorgiana 26.08
Sipos Madalina 24.08

Nașteri 

Matesan Dario Gabriel (18.07)

Nașterea Maicii Domnului, prima 
sărbătoare din Anul Nou Bisericesc   

Nașterea Maicii Domnului sau 
Sfânta Maria Mică, sărbătorită în 

8 septembrie, este prima mare sărbă-
toare din Anul Nou Bisericesc și mar-
chează hotarul dintre vară și toamnă, 
în tradiţia populară fiind cunoscută 
ca o zi în care sunt ascultate rugăciu-
nile femeilor ce vor să aibă copii.

Sfânta Scriptură nu relatează despre 
acest eveniment, însă scrierile apocri-
fe oferă foarte multe amănunte des-
pre originea și copilăria Fecioarei Ma-
ria. Tatăl Fecioarei Maria, Ioachim, era 
un urmaș al regelui David, iar mama, 
Ana, era fiica preotului Matthan, des-
cendentă din familia preoţească a lui 
Aaron, împlinindu-se prin aceasta 
proorocia că Mesia va avea o dublă 
descendenţă: împărătească și preo-
ţească.

Pentru că nu aveau copii, ceea ce era 
considerat un blestem din partea lui 
Dumnezeu, Ioachim și Ana au înce-
put să fie ironizaţi și batjocoriţi de 
oameni. Și totuși, Ioachim și Ana nu 
s-au răzvrătit împotriva lui Dumne-
zeu, nici nu au renunţat la viaţa lor 

virtuoasă, rugându-se în continuare 
și nădăjduind în bunătatea lui Dum-
nezeu.

Tradiţia spune că în al cincizecilea an 
al căsătoriei lor Marele Preot de la 
Templu a refuzat în public jertfa lor, 
numindu-i blestemaţi. Întristaţi, cei 
doi părinţi s-au îndreptat spre casa 
lor din Seforis și au hotărât să se re-
tragă fiecare pentru post și rugăciu-
ne. Ioachim a zis către soţia sa Ana: 
„Pe mine nu mă îndeamnă inima să 

mai intru în casa mea, căci noi sun-
tem urgisiţi de Dumnezeu. Iată, eu 
mă duc la munte și acolo voi posti și 
mă voi ruga lui Dumnezeu, doar se va 
milostivi și ne va da nouă un copil”. 
Ana a început să se roage lui Dum-
nezeu cu durere și cu multe lacrimi, 
zicând: „Doamne, Atotţiitorule, Cela 
ce numai cu cuvântul ai făcut cerul și 
pământul și toate câte se văd; Cela ce 
ai zis făpturilor Tale să trăiască și să se 
înmulţească; Cela ce ai binecuvântat 
pe Sara, femeia lui Avraam și ai năs-
cut pe Isaac la bătrâneţe și ai dăruit 
Anei fiu, de a născut pe Samuel Pro-
orocul, dă-mi și mie roada pântecelui 
meu și nu lăsa să fiu de ocară între 
oameni, că de voi naște fiu, sau fiică, 
îl voi închina Ţie cu toată inima și-l voi 
da să slujească în biserica slavei Tale”.

Îngerul Gavriil s-a arătat fiecăruia, 
spunându-le că rugăciunea lor nu a 
fost trecută cu vederea și că Dumne-
zeu le va trimite binecuvântarea sa. 
Tot el le-a vestit că acest prunc se va 
umple de Duh Sfânt din pântecele 
mamei sale și că va fi un vas ales lui 
Dumnezeu.
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