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Ziuade8noiembriea început a fi prăznui-tă în Biserică ca săr-bătoare a îngerilor, însecolul al cincilea şi s-a răspândit repede întot Răsăritul creştin.
Cei dintâi îngeri
mijlocitori între
Dumnezeu şi noiBisericaneînvaţăcăîngeriisuntduhurislu-jitoare, slugi credin-cioase Lui Dumnezeu,trimişi de Acesta să fieprieteni şi ocrotitori aioamenilor. Sfinţii Ar-hangheli sunt cei din-tâi îngeri mijlocitoriîntre Dumnezeu şi noioamenii. Întradiţiapo-pulară românească,Sfinţii Arhangheli Mi-hailşiGavriilsuntfiin-ţedivineomniprezen-te în viaţa oamenilor,veghind din ceruri şi,maiales,depepământ,

asupramuritorilor,ar-zându-le păcatele mă-runte, având grijă casufletele să le fie cură-ţatedegreşealăcupri-lejul posturilor şi ru-gându-se la Dumne-zeu pentru ei.
Sfântul Mihail

este protectorul
direct al călugări-
lor, al armatelor
creştine, al voie-
vozilor, care pur-

tau cu ei pe
câmpul de luptă
icoana Marelui

Arhanghel. Sfân-
tul Arhanghel Mi-
hail, Apărătorul

Credinţei, este cel
mai invocat în
slujbele biseri-
ceşti pentru a
păzi de război,
precum şi a ob-
ţine biruinţa în

cazul unei lupte.

Este înfăţişat în ico-nografie purtând înmână o sabie de foc şiare misiunea să pă-zeascăLegeaLuiDum-nezeu şi să-i biruiascăpe duşmani. SfântulGavriil este, mai ales,protectorul fecioare-lor creştine, al familieicreştine, protectorulmamelorcarenascco-pii, ca şi protectorulcopiilor şi al călugări-ţelor iubitoare de fe-ciorie şi iubitoare de

Hristos.De Sfin/ii Ar-hangheli Mihail și Ga-vriil, pe vremuri săte-niinulucrau deloc,oa-menilor fiindu-le fricăde Sfin/ii Arhangheli,despre care se spunecă iau sufletele celorcare mor. În ziua praz-nicului se mănâncăpeşte,pentruafisprin-teni ca peştele, pen-truafiferiţideboalăşide pagubă. Tot înaceastă zi, finii aducdaruri de colăcei naşi-lor, un obicei nu chiarîntâmplător, întrucât,la cununie, cele douălumânări ţinute denaşisuntsimbolurialecelor doi Arhangheli. În zonele muntoase,în care Arhangheliierau celebraţi şi ca pa-troni ai oilor, stăpâniiacestoranimalefăceauo turtă mare din făinăde porumb, numită,,turta arieţilor’’(arieţiifiind berbecii despăr-ţiţi de oi), ce era con-siderată a fi purtătoa-re de fecunditate.Această turtă se arun-

că în dimineaţa de 8noiembrie în târla oi-lor,odatăcuslobozireaîntre oi a berbecilor.Dacă turta cădea cufaţaînsuserasemnîn-curajator, de bucurieîn rândul ciobanilor,considerându-se că înprimăvară toate oilevor avea miei, iar dacăturta cădea cu faţa înjos era mare supărare.

Duminică este mare sărbătoare

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil,
patronii spirituali ai Jandarmeriei
Duminică, 8 noiembrie este mare sărbătoare fiind prăznuiţi

Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil, consideraţi în tradiţia
populară păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte,
numele întreg al sărbătorii fiind “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavriil”. Circa 1,3 milioane de credincioşi români le poartă numele.
Sfin%ii Arhangheli sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Române.

Peste 200 de cazuri noi de coronavirus!Numărul cazurilor de coronaviruscrește zilnic. Ieri au fost raportate 213cazuri noi, fa/ă de 190 câte erau mier-curi. Erau 7.819 ceea ce înseamnă căîn acest ritm, astăzi am putea depăși8.000 de pacien/i infecta/i în jude/, dela începutul pandemiei. Coeficientulinfectărilor cumulate la 14 zile, rapor-tate la 1.000 de locuitori, a ajuns la1,93. La nivel na/ional au fost rapor-tate 9.714 pacien/i infecta/i cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Potrivit da-telor furnizate de Direc/ia de SănătatePublică, situa/ia epidemiologică dinjude/ se prezenta astfel: persoaneaflate în carantină institu/ionalizată:1; persoane ieșite din carantină insti-tu/ionalizată: 1493; persoane aflate înizolare/carantină (anchetă epidemio-logică): 2119, dintre care 661 în ca-rantină la domiciliu și 1458 în izolare;persoane ieșite din izolare/carantină(anchetă epidemiologică): 14275;persoane internate în spital: 445 (ieri445); persoane internate la ATI: 38(ieri 39); persoane vindecate: 6084(ieri 6005); persoane diagnosticatepozitiv: 7819 (ieri 7606); cazuri nouconfirmate, în ultimele 24 de ore: 213(ieri 190); număr teste efectuate înspitalele publice: 53140 (dintre care481 în ultimele 24 de ore); persoanedecedate de la începutul pandemiei:277 (ieri 276). Cel de/al 277/lea de-ces a survenit la un bărbat, 71 de anicu comorbidită/i: HTA esen/ială, fibri-la/ie atrială cronică, hemipareză stân-ga. Până ieri, 5 noiembrie, pe terito-riul României, au fost confirmate276.802 de cazuri de persoane infec-tate cu noul coronavirus (COVID –19). 191.085 de pacien/i au fost de-clara/i vindeca/i. M.S.


