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Dezlegare la peşte
în Postul CrăciunuluiÎn această zi este dez-legare la peşte. Părin.iiMaicii Domnului au fostSfin.iiIoachimşiAna.Lip-siţi de copii, dar cu credi-n.ă în Dumnezeu, L-aurugat pe Dumnezeu să ledăruiască cinstea de a fipărin.i, făgăduindcădacăvor avea un copil, îl vorducelatempluşiîlvorîn-chinaLui.Unîngerleves-teştecăvoraveaofatăpecareovornumiMaria.Sfi-n.ii Ioachim şi Ana nu auuitat de promisiunea fă-cută lui Dumnezeu şi la

trei ani de la naştereaMaicii Domnului au dus-opefiicalorlatemplu.Aiciafostîntâmpinatădema-rele preot Zaharia, tatălSfântuluiIoanBotezătorul,care a dus-o în cea maisfântă încăpere din acestloc, în Sfânta Sfintelor,undeastatpânălavârstade 15 ani.
Previziuni referitoare
la vremeSespunecăaşacumvafi vremea în această zi,aşa va fi toată iarna. Dacăîn noaptea de Vovidenieva fi cer senin, anul viitorva fi secetos şi pomii nu

vor avea rod bogat ; înschimb, dacă ninge, vaurmaoiarnăcumultăză-padă şi un an roditor.Dacă în ziua prazniculuieste soare, va urma ovară secetoasă; dacă estenor şi în jurul nostru esteo atmosferă apăsătoare,în timpul anului apar totfelul de epidemii. Înschimb, dacă ninge, vaurma o iarnă grea. Îm-potriva farmecelor şi apagubei, de Vovidenie seung uşile şi ferestrele cuusturoi, pentru a învingespiritele rele care suntactive în această zi. Înmediul rural, fetele ne-căsătorite, care vor să-şiafle ursitul, merg la fân-tâna din sat cu o lumâ-nare albă. La cântatul co-coşului,fiecarefatăaprin-

de lumânarea aşezată pemarginea fântânii şi pri-veşte în fântână. Pe luciulapei, fata care împlineşteritualul, vede chipul ur-sitului. Sărbătoarea estecinstită de credincioşiprin evlavie şiprin ofran-de. Numeroase bucatedepost,peşteşi lumânărisunt duse la biserică şisfinţite; apoi, acesteofrande sunt împărţitecopiilor şi săracilor dincomunitatea respectivă.Înajunulsărbătorii, copiiidin diferite zone ale ţăriipractică un ritual: ei puncrenguţe de măr într-unvas cu apă în care adau-gă şi agheasmă. Vasulrespectivseaşazăîntr-unloc călduros, unde să pă-trundă lumina. Până laAnul Nou, acele crenguţe

de măr înmuguresc şi în-floresc. La pragul dintreani, copiii care au îngrijitcrenguţule merg la rudeşi la prieteni şi le sorco-vesc cu aceste ramuri bi-necuvântate prin ritualultradiţional practicat lasărbătoarea Vovideniei.De-a lungul timpului, s-adovedit că persoanelesorcovite cu crengile demăr înflorite sunt apăra-teînacelandeboli,depa-gubăşideîntâmplăridra-matice.
La biserică se fac po-

meniri pentru cei
care au murit în con-
diţii suspecte, înecaţi
şi fără lumânare. În

memoria acestora se
împart pachete cu

peşte, cu fructe şi lu-
mânări sau o can-
delă. În anumite

localităţi din Nordul
ţării, pentru cei care

au murit fără lu-
mină, se dau de po-

mană plăcinte cu
dovleac şi câte o lu-
mânare albă pentru
că, potrivit tradiţiei,
lumânarea albă, din-
colo de ultimul hotar
al vieţii, nu se stinge

niciodată.

S-a dublat numărul de cazuri de COVID-19Ieri, au fost rapor-tate 446 cazuri noide COVID-19, du-blu fa.ă de mier-curi când erau 217cazuri. De aseme-nea, au fost înre-gistate alte douădecese la pacien.i infecta.i cu SARS CoV-2. Coefi-cientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la1.000 de locuitori este de 4,19. Institu.ia Prefectu-lui Argeș informa ieri că, potrivit datelor furnizatede Direc.ia de Sănătate Publică, situa.ia epidemio-logică din jude. se prezintă astfel: persoane aflateîn carantină institu.ionalizată: 2; persoane ieșitedin carantină institu.ionalizată: 1.494; persoaneaflate în izolare/carantină (anchetă epidemiologi-că): 4.692, dintre care 1.844 în carantină la domici-liu și 2.848 în izolare; persoane ieșite din izola-re/carantină (anchetă epidemiologică): 18.177;persoane internate în spital: 504 (ieri 493); per-soane internate la ATI: 40 (ieri 40); persoane vin-decate: 7.781 (ieri 7.593); persoane diagnosticatepozitiv: 10.942 (ieri 10.496); cazuri nou confirma-te, în ultimele 24 de ore: 446 (ieri 217); numărteste efectuate în spitalele publice: 59.383 (dintrecare 515 în ultimele 24 de ore); persoane decedatede la începutul pandemiei: 311 (ieri 309). Ultimeledouă decese au avut loc la un bărbat, 67 de ani, cucomorbidită.i: HTA, diabet zaharat tip II, obezitateși la un bărbat de aceeași vârstă care suferea dediabet zaharat tip II. Coeficientul infectărilor cum-ulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori estede 4,19, în Argeș. Până ieri, 19 noiembrie, pe teri-toriul României, au fost confirmate 393.851 de ca-zuri de persoane infectate cu noul coronavirus(COVID – 19). 269.590 de pacien.i au fost declara.ivindeca.i. În urma testelor efectuate la nivel na.io-nal, fa.ă de ultima raportare, au fost înregistrate10.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS –CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nuau mai avut anterior un test pozitiv. M.S.

Mâine este mare sărbătoare

Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Intrarea Maicii Domnului în Biserică sau
Vovidenia este sărbătorită de credincioși,

sâmbătă, 21 noiembrie. Este prima mare
sărbătoare din Postul Crăciunului. Intrarea Maicii
Domnului în Biserică este o sărbătoare a Luminii,
aducătoare de noroc și bucurie. I. Ivănoiu


