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Potrivit Basilica.ro, în-
cepând cu data de 15 iu-
nie 2020 Sectorul Cultu-
ră și Patrimoniu Religi-
os și Sectorul Teologic-
Educațional ale Patriarhi-
ei Române, în parteneriat 
cu Muzeul Național al Sa-
tului „Dimitrie Gusti”, din 
București, reiau organiza-
rea Concursului Național 
„Icoana ortodoxă – lu-
mina credinței”, ediția a 
 IX-a, 2020, după următo-
rul calendar:

În perioada 15-19 
iunie 2020 vor avea loc 
înscrierile la cele trei 
secțiuni ale concursului 
(Icoană pe lemn, Frescă 
și Miniatură). Participanții 
vor putea să depună lu-
crările personal sau prin 
curierat, la sediul Secto-
rului Cultură și Patrimo-
niu Religios al Patriar-
hiei Române (str. Maria 
Rosetti nr. 63, Sector 2, 
București).

În perioada 22-26 iu-
nie 2020 va avea loc eva-
luarea lucrărilor și afișarea 
rezultatelor. Cele mai bune 
lucrări vor face parte din 
expoziția concursului și vor 
fi incluse într-un album.

Data organizării fes-
tivi   tății de premiere și 
perioadele desfășurării 
expozițiilor de la Palatul 
Patriarhiei și de la Muze-
ul Satului „Dimitrie Gusti”, 
din București, vor fi stabi-
lite ulterior, în funcție de 
evoluția situației epidemi-
ologice la nivel național. 
Cei interesați pot obține 
informații suplimenta-

re privind înscrierea ac-
cesând site-ul patriarhia.
ro și pagina de Facebook 
a concursului.

Concursul 
contribuie 
la păstrarea 
tradițiilor 
religioase și 
culturale

Concursul Național 
”Icoana ortodoxă – lu-
mina credinței”, ediția a 
 IX-a, 2020 este organizat 
cu binecuvântarea Prea-
fericitului Părinte Patriarh 
Daniel, de către Sectorul 
Cultură și Patrimoniu Re-
ligios, Componenta Patri-
moniu Religios și Sectorul 
Teologic-Educațional ale 
Patriarhiei Române și se 
înscrie între manifestările 
dedicate anului 2020, de-
clarat de Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române 
”An omagial al pastorației 
părinților și copiilor și An 
comemorativ al filantropi-
lor ortodocși români”. 

Obiectivele ediției din 
acest an sunt: 
 să promoveze arta 

bisericească autentică și 
pictorii iconari cu o abor-
dare plastică și vizuală cât 
mai originală; 
 să evidențieze 

rolul artei bisericești în 
pastorația părinților și a 
copiilor; 
 să realizeze un ca-

talog al expoziției cu cele 
mai reprezentative icoane 
din concurs; 

 să faciliteze ac-
cesul credincioșilor la 
cumpărarea icoanelor și 
obiectelor reprezentative 
pentru arta bisericească.

Acesta cuprinde 
trei secțiuni: 

Icoană pe lemn – 
unde concurenții prezin-
tă familii de sfinți (părinți 
și copii, sfinți deopotrivă) 
precum Sfântul Proroc Za-
haria și Dreapta Elisabeta 
(5 septembrie) și Sfân-
tul Proroc Ioan Boteză-
torul (7 ianuarie); Sfinții 
și Drepții dumnezeiești 
Părinți Ioachim și Ana 
(9 septembrie) și Maica 
Domnului;

Frescă – aceasta fi-
ind realizată pe un suport 
din material ușor, pentru 
ca panoul să nu fie greu 
de transportat și de ex-
pus. Si aici concurenții 
prezintă familii de sfinți;

Miniatură – care 
este prezentată fără ra-
mă sau passe-partout; 
concurenții vor apela la 
elemente specifice artei 
miniaturii: chenare, fron-
tispicii, elemente deco-
rative; sunt reprezentați 
sfinți care s-au remar-
cat prin acțiuni sau ges-
turi filantropice, ctitorind 
așezăminte sau îngrijin-
du-se de săraci, vădu-
ve, orfani, precum: Sfân-
tul Voievod Neagoe Basa-
rab (26 septembrie) – cti-
tor al bolniței (cămin pen-
tru bolnavi) de la Mănăsti-
rea Bistrița; Sfântul Ierarh 

Martir Antim Ivireanul, mi-
tropolitul Țării Românești 
(27 septembrie), care, în 
Așezământul Mănăstirii 
Antim, a prevăzut sume 
pentru educarea copiilor 
săraci, pentru îngroparea 
sărmanilor, miluirea săra-
cilor și găzduirea străini-
lor. 

Se aleg nouă 
câștigători

Evaluarea candidaților 
se va realiza de către o 
comisie formată din cinci 
specialiști în domeniul 
picturii bisericești, care 
vor evalua valoarea ar-
tistică și tehnică a lucră-
rilor, încadrarea temati-
că și stilistică și hermene-
utica liturgică (n.r. – arta 
interpretării fenomenelor 
culturii spirituale). Vor fi 
premiați nouă câștigători 
ai concursului, în prezența 
Preafericitului Părinte Pa-
triarh Daniel, a membri-
lor Sfântului Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Româ-
ne și a invitaților din par-
tea instituțiilor statului la 
hramul Catedralei Patriar-
hale. Câștigătorii concur-
sului vor primi diplome, 
premii în bani și catalogul 
expoziției ”Icoana ortodo-
xă – lumina credinței”. Lu-
crările câștigătoare vor fi 
păstrate ca proprietate a 
Patriarhiei Române, drep-
turile de autor fiind ceda-
te Patriarhiei Române. 

religie

Pagini realizate de 
 ionela ChirCu

Patriarhia Română a dat startul 
pelerinajelor. Cele organizate de Basilica 
Travel se desfăşoară în condiţii speciale, 
cu respectarea unor reguli stricte 
pentru protecţia şi siguranţa tuturor 
participanţilor. 

Concursul Naţional „Icoana 
ortodoxă – lumina credinţei”

Încep înscrierile pentru ediția din acest an
Sectorul Cultură şi 
Patrimoniu Religios 
şi Sectorul Teologic-
Educaţional ale 
Patriarhiei Române 
anunţă reluarea 
Concursului Naţional 
„Icoana ortodoxă – 
lumina credinţei”, 
ediţia a  IX-a, 
2020. Prezentăm 
şi noi, în cele ce 
urmează, calendarul 
înscrierilor şi cele 
mai importante 
informaţii cu privire 
la concursul din 
acest an! 

S-a dat liber la 
pelerinaje

Biserica impune reguli 
stricte pentru protecţia 

credincioşilor 

„Cu mare bucurie, 
anunțăm reînceperea pe-
lerinajelor Basilica Tra-
vel începând cu data de 
05.06.2020! Vom poposi 
împreună în locuri atinse 
de istorie și spiritualitate, 
ne vom reîntâlni, ne vom 
revedea și vom crea amin-
tiri împreună“, informea-
ză Agenția de pelerinaje a 
Patriarhiei Române, citată 
de basilica.ro. Pelerinii tre-
buie să știe că toate aces-
te călătorii pentru suflet se 
vor desfășura astfel: 
 La îmbarcarea în 

autocar ghidul va adre-
sa întrebări privind isto-
ricul recent de sănătate 
și va completa un chesti-
onar sumar al stărilor de 
sănătate;
 Pelerinii vor avea 

la dispoziție dezinfectanți 
pentru a-i folosi la fieca-
re urcare și coborâre din 
autocar;
 Îmbarcarea în au-

tocar se va face doar prin 
prima ușă a autocarului, 
sub stricta supraveghere 
a însoțitorului de grup;

 Autocarul va fi cu-
rățat și dezinfectat la fi-
ecare coborâre a peleri-
nilor de către personalul 
Basilica Travel;
 Distanțarea în au-

tocar se va face conform 
normelor impuse de au-
torități;
 Toți pelerinii au 

obligația de a purta mas-
ca de protecție la urcarea 
în autocar;
 În momentul în-

chinării în lăcașurile de 
cult, se va păstra distanța 
între pelerini de 1,5 m, iar 
în timpul petrecut în ca-
drul fiecărui obiectiv au-
tocarul va fi igienizat;
 În lăcașurile de 

cult se va intra doar cu 
masca pe față, purtată 
corespunzător pentru efi-
ciența maximă și se va 
păstra disciplina la urca-
rea în autocar.
 Pelerinii sunt ru-

gați să nu întârzie la întâl-
nirea la autocar și să sesi-
zeze însoțitorul de grup în 
cazul în care apar anumi-
te neînțelegeri. 


