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PAGINĂ REALIZATĂ DE  IONELA CHIRCU

Sfântul Cuvios 
Pafnutie – Pârvu 
Zugravul

„Cuviosul Pafnutie – 
Pârvu, iconarul de la Ro-
baia, a fost recunos-
cut drept cel mai mare 
pictor bisericesc român 
al epocii cantacuzine și 
brâncovenești, întemeie-
tor și dascăl al unei școli 
de iconografie bizantină 
cu specific național, dar și 
ca un mare trăitor al Or-
todoxiei românești”, scrie 
basilica.ro. Pentru viața 
sa duhovnicească, Sfân-
tul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române l-a trecut 
în rândul Sfinților, în ca-
drul ședinței de lucru ca-
re a avut loc în perioada 

4-5 iulie a anului trecut, 
rânduindu-i ca zi de po-
menire data de 7 august. 
Proclamarea canonizării a 
avut loc pe 6 august, la 
Mănăstirea Robaia. 

Sfântul Ierarh 
Iosif cel Milostiv, 
Mitropolitul 
Moldovei

Iosif Naniescu, fost 
mitropolit, cărturar și 
membru de onoare al 
Academiei Române, poar-
tă acum numele de Io-
sif cel Milostiv, Mitropo-
litul Moldovei. Acesta va 
fi prăznuit pe 26 ianua-
rie, în ziua trecerii sale 

la Domnul. „În ceea ce îl 
privește pe Sfântul Iosif 
cel Milostiv, cele mai ale-
se fapte bune ale acestu-
ia erau: sfințenia vieții și 
milostenia. El se ruga și 
citea mult, mânca puțin 
și era foarte cumpătat, 
își drămuia cu mare mă-
sură timpul, având mare 
osârdie pentru cele sfinte. 
Dumnezeiasca Liturghie 
o săvârșea totdeauna cu 
bucurie și cu ochii umeziți 
de lacrimi. Era, de aseme-
nea, un vorbitor priceput 
și duhovnic înțelept, că-
utat de multă lume pen-
tru blândețea și cuvintele 
lui. Cunoștea bine Sfânta 
Scriptură, din care măr-

turisea că învață toate, și 
era desăvârșit părinte du-
hovnicesc. Pe lângă cele-
lalte daruri, mitropolitul 
avea și darul smereniei și 
al ascultării desăvârșite, 
că toate le primea ca de 
la Dumnezeu”, mai scrie 
basilica.ro.

Sfântul Gheorghe 
Pelerinul

Biserica Ortodoxă 
Ro mână a hotărât și ca-
nonizarea mireanului  
Gheorghe Lazăr. El a fost 
un sihastru care, la fine-
le secolului XIX – începu-
tul secolului XX, timp de 
26 de ani, a locuit în tur-

nul clopotniță al Biseri-
cii Sfântul Ioan Domnesc, 
din Piatra Neamț (în pre-
zent, Turnul lui Ștefan cel 
Mare). „A viețuit în sme-
renie și osteneală, fiind 
propovăduitor, prin viață 
și prin cuvânt, al Evan-
gheliei lui Hristos, pen-
tru care a fost hărăzit de 
Dumnezeu cu bogat har, 

prin care a săvârșit mi-
nuni și vindecări, atât în 
vremea vieții pământești, 
cât și după moarte, fiind 
cinstit de credincioși. De 
aceea, Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române 
l-a trecut în rândul sfinți-
lor, având zi de pomenire 
la 17 august”, informează 
basilica.ro.

Mari români, declaraţi sfinţi de Biserica 
Ortodoxă Română, în anul care a trecut
Anul 2017 
a îmbogățit 
calendarul creștin 
ortodox cu trei 
mari creștini 
români. Pictorul 
bisericesc Pârvu 
Mutu Zugravul, 
Mitropolitul 
Iosif Naniescu și 
mireanul Gheorghe 
Lazăr au fost 
trecuți de Sfântul 
Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române 
în rândul sfinților. 
Iată povestea 
„icoanelor cele mai 
vii ale lui Hristos”, 
făcută publică de 
site-ul basilica.ro!  

Ei au fost oameni care au urmat întocmai lui Hristos 
Mântuitorul, iubindu-l pe El mai presus de orice. 
Acum sunt rugători pentru noi în Ceruri dar, în același 
timp, sunt și exemple, adevărați eroi naționali pentru 
că au lăsat o moștenire extraordinară poporului 
român, moștenire ce trebuie păstrată, valorificată și 
transmisă mai departe.

Sfinţii, rugători pentru noi în Ceruri

Selecția va avea loc între 
orele 12.30 și 14.30. Se pot în-
scrie băieți cu vârste cuprin-
se între 9 și 12 ani și fete între 
10 și 18 ani. Potrivit basilica.ro, 
concurenții vor fi testați pentru 
următoarele aptitudini: - auz 
muzical și simț ritmic; - memo-
rie muzicală; - voce frumoasă și 
plăcută; - deprinderi elementa-
re de solfegiu. Fiecare candidat 
trebuie să știe să interpreteze 
cel puțin două piese (religioase, 

laice, colinde, patriotice, muzică 
ușoară etc.). 

Premii importante 
în România și în 

străinătate 
Corul Symbol a fost înființat 

la data de 18 septembrie 1990 
de profesorul Jean Lupu, ab-
solvent al Seminarului Teolo-
gic Ortodox din Craiova. Fiind 
conceput să se axeze în speci-

al pe muzică religioasă, fonda-
rea grupului a fost susținută și 
binecuvântată de Părintele Pa-
triarh Teoctist. În prezent, re-
pertoriul corului este divesifi-
cat și bogat, cuprinzând muzi-
că bisericească bizantină,  piese 
corale bisericești a diferiți com-
pozitori români și străini (pre-
cum a fost în starea sa incipi-
entă) și numeroase prelucrări 
de folclor românesc, respectiv 
diferite piese de muzică clasi-
că, atât românească cât și uni-
versală. Corul este format mai 
ales din studenți și elevi, pre-
cum și dintr-un număr restrâns 
de absolvenți ai unor facultăți. 
Dirijorii corului sunt profesorul 
Jean Lupu (fondatorul corului) 
și Luminița Guțanu (doctor în 
stilistică muzicală). În toți acești 

ani, corul a câștigat numeroa-
se premii în țară și în străinăta-
te, la diverse evenimente mu-
zicale, festivaluri și concursuri, 
respectiv în diferite turnee mu-
zicale. I-au fost atribuite foarte 
multe distincții și i-au fost acor-
date vaste dedicații. De exem-
plu, la aniversarea unui deceniu 
de rodnică activitate în slujba 
artei, corului „Symbol” i-a fost 

dedicată cartea monografică 
„Prin muzică spre Dumnezeu”, 
sub semnătura Doinei Popa-
Scurtu. Accesând site-ul www.
symbol-chorus.ro găsiți toate 
informațiile de care aveți nevo-
ie cu privire la Corul Patriarhiei, 
devenit în scurt timp simbol al 
României.  

Se caută noi membri ai Corului Symbol al Patriarhiei Române
Corul Symbol, care aduce o notă de unicitate în peisajul 
muzical românesc și care va reprezenta România la 
Eurovisionul Coral ediția 2018, își mărește colectivul. În 
vederea cooptării de noi membri, sâmbătă, pe 13 ianuarie, 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din 
București, în Amfiteatrul I. G. Coman, se va organiza o selecție 
a celor ce doresc să facă parte din grupul muzical. 


