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Comunicat de presă 

 

În cadrul proiectului Eparhial pentru anul 2019, 

„Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”, Episcopia 

Maramureșului și Sătmarului, lansează proiectul:

„PARADA PORTULUI POPULAR DIN ZONELE ETNO-FOLCLORICE  

ALE MARAMUREȘULUI ȘI SĂTMARULUI” 

Proiectul își propune ca a doua zi de Paști să se facă  o paradă a portului popular de vară, 

iar a doua zi de Crăciun o paradă a portului popular de iarnă.

Astfel preoți sunt îndrumați să-i îndemne pe credincioși, ca în aceste zile de praznic, să-și 

poarte cu demnitate și bucurie straiele populare, ca pe niște odoare sfinte moștenite de la strămoși, 

cinstindu-le astfel memoria și păstrând cu sfințenie valorile spirituale și tradiționale ale satului 

românesc. 

Având în vedere diversitatea zonelor din Maramureșul Voievodal, Țara Oașului, Țara 

Lăpușului, Țara Chioarului, Țara Codrului, precum și faptul că în toate aceste zone și în toate 

satele există o vestimentație specifică de o frumusețe aparte și care dă noblețe persoanelor, 

familiei, satului, și ținutului istoric, preoții împreună cu primarii și dascălii sunt rugați să 

stabilească un traseu în fiecare localitate, care să fie parcurs a doua zi de Paști după Sfânta 

Liturghie, în frumosul și inegalabilul port tradițional din Nord Vestul României. 

Fiecare națiune este marcată de însemnele pe care istoria le-a lăsat asupra sa. De-a lungul 

veacurilor poporul român și-a conturat identitatea prin tradiția sa.  

Dintre elementele esențiale ce definesc tradiția si satul românesc se remarcă în primul rând 

portul popular, ce identifică totodată originea, cultura și credința sau teologia sa. Pentru că ceea ce 

stă la baza Credinței Ortodoxe este Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, ce reprezintă legătura directă a 

lucrării lui Dumnezeu de-a lungul timpului cu fiecare popor în parte. Dumnezeu lucrează în și prin 

noi, cu acordul nostru, o lucrare migăloasă, ce, în timp, am putea spune că se aseamănă cu țesătura 

portului popular, reprezentativă fiecărui sat în parte. 

În acest fel, ne vom aduce aportul specific eparhiei noastre la frumusețea și reușita 

proiectului „Anului omagial al satului românesc” și vom arăta frumusețea satelor maramureșene și 

sătmărene în zonele noastre, prin Biserică, care este păstrătoarea cu sfințenie a acestui tezaur sacru. 

De asemenea rugăm preoții să fotografieze evenimentul, iar fotografiile vor fi centralizate 

de fiecare protopopiat și transmise Centrului Eparhial, care va organiza o expoziție și un concurs 

de fotografii, urmând ca fotografiile cele mai reușite să fie premiate. 
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