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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

Anul acesta, mai mult ca 
oricând, apropierea Sfintelor 
Paşti aduce cu sine schimbări 
majore în viaţa noastră 
cotidiană. Postul Mare a fost 
unul plin de încercări, în care 
credința ne-a ținut puternici, 
cu gândul la Noaptea Sfântă 
de Înviere. 

Abia atunci, grijile 
cotidiene au căpătat un nou 
sens, iar noi, fiecare, am înțeles 
ce înseamnă cu adevărat 
lucrurile importante: familie, 
sănătatea și prietenii. 

Vă mulțumesc pentru 
modul în care v-ați com-
portat în această perioadă 
de grea încercare și vă în-
demn ca, în noaptea de În-
viere, să îi purtați în suflet și 
în rugăciuni pe toți cei care 
luptă pentru a pune capăt 
acestei situații nemaiîntâl-
nite. 

Vă doresc să petreceți 
sărbători în liniște, cu 
sănătate, alături de cei dragi

În prag de sărbătoare, să ne îngrijim gospodăriile!

Primăria 
și Consiliul Local Lovrin 

vă urează 
sărbători luminate 

și 
Paște Fericit!

Deși traversăm o perioadă 
dificilă, plină cu restricții, 
întreaga natură renaște, odată cu 
venirea primăverii. 

Astfel, și de data aceasta, 
pentru ca sărbătorile să ne 
găsească pe toți așa cum îi stă 
bine gospodarului, cu ograda 
aranjată, facem apel la fiecare 
dintre locuitorii comunei 
noastre să se îngriească de tot 
ține de locuințele, curțile și 
gospodăriile lor. Fiecare dintre 
noi are obligaţia ca, mai ales 
acum, în prag de sărbătoare, 
să se asigure că atât ograda, cât 
mai ales zona din faţa casei în 
care locuieşte sunt curate. Și 
în aceste vremuri de restriște, 
reprezentanţii Primăriei Lovrin 
fac eforturi pentru a păstra 
curăţenia în comună, iar pentru 
ca rezultatele să fie vizibile, 

este nevoie și de sprijinul 
dumneavoastră,  al locuitorilor 
comunei. 

Este important să 
începeţi să curăţaţi rigolele 
din faţa caselor şi să le săpaţi, 
să întreţineţi rondourile cu 
flori şi să văruiţi pomii de pe 
spaţiile verzi din faţa caselor. 
De asemenea, trebuie să vă 

asigurați că şanţurile şi podeţele 
sunt decolmatate, mai ales că 
acum, în perioada primăverii, 
este posibil să apară precipitaţii 
abundente, iar şanţurile să se 
înfunde, dacă nu sunt curăţate. 
„Consider ca suntem cetăţeni 
civilizaţi, cărora ne place să 
trăim într-un mediu curat şi 
frumos aranjat

De asemenea, reprezentanţii 
Primăriei subliniază faptul 
că aruncarea şi depozitarea 
gunoiului menajer şi a deşeurilor 
de orice natură pe spaţiul public 
este interzisă şi se pedepseşte, 
conform legii, cu amenzi. Iar cei 
care vor fi prinşi încălcând legea 
vor fi sancţionaţi. 
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În această perioadă dificilă, așteptăm cu emoție și bucurie în suflet 

Sărbătorile Pascale. Sunt zile în care fiecare dintre noi încearcă să fie mai 

bun și mai ales să aibă speranță. Ne dorim ca sărbătoarea Învierii Domnului 

să ne aducă tuturor pace și liniște! Sărbători cu bine!

Vasile Graur, 

primarul comunei Lovrin

În aceste vremuri 
tulburi, în care întreaga 
omenire și-a întors 
privirea spre Dumnezeu, 
vă urez ca lumina Învierii 
Domnului să vină plină 
de speranţă, iar pe fiecare 
dintre dumneavoastră 
să vă țină puternici și 
sănătoși. Sărbătoarea 
Paştilor să vă găsească în 
pace, împreună cu cei 
dragi.  

Hristos a înviat!
Eugen Truță, 

viceprimarul comunei Lovrin 
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Vă urează Sărbători fericite! Fie ca Învierea 
Domnului să reverse peste fiecare dintre 

dumneavoastră sănătate și liniște sufletească. 
Vă dorim să vă petreceți sărbătorile 

cu bucurie și speranță!

“Căci dacă Hristos n-a înviat, zădarnică este credința noastră’’ ( I Cor. 15-17)
Iubiti credincioși,
Înviind a treia zi, Mântuitorul Iisus Hristos a dovedit că n- a fost doar un simplu om, 

neputincios în fața morții, ci Dumnezeu Care singur poate birui moartea.
În acest an special, azi mai mult ca oricând, este momentul să demonstrăm că 

suntem cei care credem în Învierea Domnului și Dumnezeului Nostru Iisus Hristos. Îngerul 
morții își face simțită prezența aripilor reci în rândul oamenilor. Să stăm bine, să stăm cu 
frică, să luăm aminte!

Să facem Biserică din casele noastre, să Îl primim  pe Hristos cu candelele aprinse la 
miezul nopții, când preotul vă va îndemna, ca întotdeauna, “Veniți de luați lumină!”.

Să cântăm imnul hristic “Hristos a Înviat!”, din casele și din curțile noastre, care unit 
cu al preotului din biserică, să se înalte către Jertfelnicul Cel Mai presus de Ceruri al lui 
Dumnezeu.

Chiar dacă anul acesta Lăcașul sfânt va fi lipsit de prezența voastră fizică, o să vă 
simt pe toți alături de mine la sfânta slujbă a Învierii și a Sfintei Liturghii din noaptea Paștilor.

Cu nădejdea că, prin bunăvoința Domnului, ne vom întalni toți sănătoși în sânul 
Maicii Biserici, vă urez sărbători pascale cu sănătate, speranță și bucurie. Hristos a Înviat! 

Cu rugăciunea și cu gândul către voi,
preot Paul Iosivuț

„Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi şi să 
fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate neamurile”. 
Lc XXIV, 46-47

Iubiți credincioși, 
Zilele de sărbătoare ale Paștelui ne aduc mereu acea bucurie adevărată a sufletului 

nostru, bucurie ce își găsește rădăcina în credința noastră în Înviere, în speranța noastră 
înspre viața cea veșnică și în iubirea fidelă a lui Dumnezeu. În aceste zile cuvântul nostru 
de salut este acea frumoasă mărturisire creștină, ”Cristos a înviat!”. Dar adesea, în această 
mărturisire a noastră uităm sfintele realități mântuitoare: Cristos a suferit pentru noi, Cristos 
a murit pe cruce... Dragi creștini, anul acesta Sf. Paști ne găsește altfel decât în anii trecuți. 
Nu ne putem aduna la biserică, nu putem să ne vizităm rudele, prietenii, suntem martorii 
acestui sentiment neobișnuit al închiderii și izolării. Însă suferința noastră este atât de mică 
în comparație cu suferințele și moartea Domnului. Cristos trebuia să sufere şi să învie din 
morţi... Tot astfel și noi, creștinii, suferind astăzi privim cu încredere spre înviere. Auzim 
astăzi că oamenii trebuie să se adapteze la noua situație. Poate nu adaptare ar trebui să 
căutăm astăzi, ci convertire, întoarcere înspre Dumnezeu, unde este cu adevărat libertatea, 
pacea și împlinirea omului. Să încercăm și noi să găsim sensul adevăratei vieți creștine, 
în lumina Învierii. În aceste gânduri, iubiți credincioși din Lovrin, vă doresc Sărbători 
Binecuvântate și Fericite! Cristos a Înviat!

Pr. Daniel Pozsonyi,
administrator paroch.

Acum, în aceste momente, într-un  context unic pentru generația noastră, când 
așteptăm  marele eveniment în aducerea aminte a Învieri Domnului nostru ISUS HRISTOS, 
avem ocazia ca fiecare familie, în casele noastre, să-l sărbătorim pe Cel ce a înviat. Cred 
căci, cu această ocazie, fiind în casele noastre(stând acasă), alături de familiile noastre, 
avem timp să reflectăm mai mult, mai serios și  mai adânc la sacrificiul pe care l-a făcut  
Dumnezeu pentru noi: Să-l trimită pe Fiul Său în lumea noastră, ca El sa moară pentru ca 
noi să trăim.

DUMNEZEU și-a  făcut datoria și L-a înviat dintre cei morți și ISUS HRISTOS este 
viu în veci.

Doresc sărbătoarea Învierii Domnului să ne ajute să trăim pentru DUMNEZEU. Să 
fim mai buni, mai aproape de voia Lui! În aceste momente grele prin care trecem, fiecare să 
ne unim si să ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze familie noastre, localitatea noastră, 
țara  noastră și pe toți românii de pretutindeni, apoi și Lumea-ntreagă. 

DUMNEZEU SĂ BINECUVINTEZE LOVRINUL ȘI ROMÂNIA!
Pastor Mircea Pulverea 

Biserica Penticostală din Lovrin
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Pe perioada suspendării cursurilor, elevii Liceului 
Romulus Paraschivoiu din Lovrin învață online

Tradiții și obiceiuri de Paști 

La nivelul Liceului Romulus Paraschivoiu din Lovrin 
au fost luate toate măsurile pentru asigurarea continuității 
desfășurării cursurilor, chiar și în perioada de criză. Astfel, 
la nivelul fiecărei clase au fost formate grupuri de lucru 
pe rețelele de socializare, în care profesorii le pun elevilor 
la dispoziție materiale didactice și unde comunică toate 

aspectele legate de modul de învățare online și îi îndrumă 
pe copii și în legătură cu activitățile extrașcolare pe care le 
pot face în confortul casei, în această perioadă.

De asemenea, profesorii le recomandă tuturor elevilor 
să urmeze lecțiile predate în sistem de teleșcoală, pe TVR 
2. 

Fiecare sărbătoare a creştinătăţii este înconjurată 
de obiceiuri, care provin, de cele mai multe ori, 
din tradiţia populară ori care au fost moştenite din 
familie, de la o generaţie la alta. Aşa se întâmplă 
şi în cazul praznicului Învierii Domnului, atunci 
când, cu mic-cu mare, toată suflarea se pregăteşte 
de renaştere. 

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat 
odată cu postul de şapte săptămâni. O semnificaţie 
foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna 
Patimilor. Din această zi, ţăranii încetează lucrul la 
câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru 
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ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să 
pregătească pasca şi să vopsească ouăle.

La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină 
nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are un 
rol purificator. În ziua de Paşti nu este bine să dormi, 
pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 
ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi 
distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori vei vrea să 
lucrezi câmpul.

Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi 
aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, supărări. 
În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată 
într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că vei avea 
vederea buna în restul anului.

Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa 
neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou 
roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă 
verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în 
toate. În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se 
spune că transpiri tot anul.

Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate 
de leac, de aceea se păstrează bucăţi din ele peste an. 
Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, 
sănătate şi dragoste. În vechime oamenii aduceau 
cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi 
va cânta primul cocoşul în acea noapte va avea noroc 
tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor.

La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, 
se crede că acesta aduce sănătate trupului pe parcursul 
anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum 
peştele şi uşor ca pasărea.

Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi 
nu se strică, vei avea noroc tot anul. De Paşti se aşeză 
o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 
Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, 
vei avea noroc tot anul.

De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, 
permiţând sufletelor celor morţi să se întoarcă acasă, 
pentru a-şi proteja rudele dragi.


