PROGRAMUL SLUJBELOR DE PAŞTI
Programul complet al bisericii ortodoxe în perioada 17 - 23 aprilie.

Detalii în pag. 4

Jurnalul de Sag
,
anul IX ♦ nr.4 ♦ aprilie 2014 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Şagul sărbătoreşte
Sfintele Paşti

FEBRA pregătirilor de Paşti a cuprins întreaga comună şi fiecare
şăgean încearcă să se pregătească
cum poate mai bine pentru una
dintre cele mai mari sărbători ale
creştinătăţii. Pregătirea este cu atât
mai intensă cu cât, în acest an, catolicii sărbătoresc Paştele în acelaşi timp
cu ortodocşii, aşa că şi maghiarii şi
germanii se pregătesc să întâmpine
aşa cum se cuvine Învierea Domnului.
Autorităţile locale s-au pregătit cât
au putut de bine, organizând o campanie de curăţenie pe străzile comunei, în parcuri şi în faţa instituţiilor
publice. Pe plan cultural, au fost organizate câteva evenimentele speciale
dedicate Paştelui ce s-au desfăşurat
la Casa Naţională şi la Muzeu, cu implicarea Şcolii Şag.
Dacă în zilele lucrătoare preocupa
rea principală va fi organizarea
celor necesare, de la curăţenie şi
până la pregătirea mesei de Paşti,
de sâmbătă toţi creştinii sunt

Editorial
Dragi şăgeni,

așteptați să se îşi îndrepte atenţia
către biserică. Programul la biserica ortodoxă va fi unul bogat (vezi
pag.4), iar în week-end vor fi pline şi
celelalte biserici.
Pelerini din toate colţurile Banatului şi chiar din ţară şi străinătate, vor
sosi în număr mare la Mănăstirea
Timişeni. Aici va avea loc tradiţionala
vopsire a celor 1000 de ouă roşii, iar
la slujba de Paşti şi de Înviere vor
asista sute de oameni.

Primăria şi Consiliul Local Şag,
urează tuturor credincioşilor
un Paşte fericit!
Frohe Ostern!
Boldog Húsvéti Ünnepeket!

Învierea lui
Iisus Hristos, una
dintre cele mai
mari sărbători ale creştinătăţii
pe care le aşteptăm în acest zile,
trebuie să ne ducă cu gândul
nu doar la bucurie, ci şi la sacrificiu. Sacrificiul suprem pe care
Fiul Domnului l-a făcut pentru
omenire, fără să ceară nimic în
schimb. La o scară mult mai mică,
un astfel de gest poate fi repetat
de fiecare dintre noi. Putem
sacrifica ceva pentru binele celor
din jur, fie că este vorba de timpul
nostru, fie că este vorba de un
obiect sau chiar o sumă de bani.
Putem ca, în aceste clipe în prag
de sărbătoare, să ne gândim la
cei rămaşi singuri pe lume şi să
ne oprim câteva momente ca să
fim alături de ei. Putem oferi un
sprijin unei familii nevoiaşe sau
putem ajuta pe cineva care se
află într-un impas. Oricare ar fi
gestul pe care îl facem, oricare ar
fi sacrificiul, acesta trebuie făcut
înainte de toate, din inimă.
Eu vă doresc ca Sărbătorile
Pascale să vă găsească cu inima
deschisă, cu sufletul împăcat, cu
linişte şi pace. Hristos a Înviat!
Venus Oprea, primar
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ATRIBUIREA PĂŞUNILOR

LICITAŢIILE pentru păşunile
comunei s-au încheiat şi toate
suprafeţele au fost atribuite. La
propunerea primarului Oprea,
Consiliul Local a fost de acord să se
facă contracte de închiriere pe o
perioadă mai lungă, de 5 ani, pen
tru ca cei în cauză să fie cointeresaţi
să aibă grijă de păşune.
„Legea
este
bună
pentru
administraţia locală din două
motive: în primul rând că nu mai
trebuie să ne ocupăm noi de
întreţinerea păşunilor şi în al doilea rând pentru că prin licitaţie
obţinem mai mulţi bani la bugetul
local”, a explicat primarul Venus
Oprea.
Deşi suprafaţa avută la dispoziţie
de comună este mică, ea a fost
împărţită în aşa fel încât să ajungă
la toată lumea. Însă cei care nu au
venit să depună cerere nu mai au
posibilitatea să obţină alte parcele.
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Şcoala Altfel la Şag

ACTIVITĂŢI care mai de care mai interesante i-au atras ca un magnet pe
elevii şcolii Şag, în cadrul programului „Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să
fii mai bun”, desfăşurat în perioada
7-14 aprilie. Au plantat pomi, au vopsit ouă, au făcut mult sport şi chiar
au mers la pescuit la o baltă privată.

Toate activităţile au fost menite să îi
scoată pe copii din mediul tradiţional
şcolar şi să îi înveţe lucruri pe care nu
le-ar putea deprinde la fel de uşor,
din manualele şcolare. De pildă, unii
dintre elevi au creat artă din deşeuri
reciclabile, astfel fiindu-le stimulată
creativitatea într-un mod inedit. Organizatorii, Şcoala Şag şi colectivul
de cadre didactice, au avut succes şi
în acest an şi promit că în programul

Campania
“Un prieten adevărat”

Sărbătorilor Pascale, când fiecare din
noi așteaptă să primească Lumina.

ALEGERILE
EUROPARLAMENTARE

SE APROPIE cu paşi repezi
alegerile europarlamentare, ce
se vor desfăşura în data de 25
mai. Conform noii legi, Primăria
a tipărit listele electorale permanente. Potrivit acestora, pe raza
comunei sunt înregistraţi 2.727
alegători. Campania electorală va
începe la 25 aprilie şi se va încheia
pe 24 mai, ora 7.00.

TAXE ŞI IMPOZITE

PRIMUL termen de plată - 31 martie - s-a epuizat iar pentru fiecare
lună de întârziere, se aplică o majorare de 2% pe lună. Persoanele
fizice şi juridice care nu au achitat
prima tranşă a taxelor şi impozitelor locale sunt rugate să vină la
Primărie să le plătească.

de anul viitor vor veni cu activităţi
tot mai interesante.

“Prietenul adevărat la nevoie se
cunoaște”, așa sună unul dintre
proverbele românești. Oare, cine nu
îşi doreşte, ca atunci, când apare o
lacrimă pe obraz să fie ștearsă de un
prieten sau de o persoană dragă.
Având la bază proverbul de mai
sus, copiii Şcolii Generale Șag ,au
învăţat timp de o săptămână bucuria de a dărui. Poate nu întâmplător
acest lucru s-a petrecut în perioada

Alături de cadrele didactice şi părinţi,
acești micuți ,au colectat în cadrul
Şcolii în perioada 1-7 aprilie 2014
hăinuţe şi jucării, pe care le-au oferit
copiilor mai puțin norocoși , dar la fel
de extraordinari din cadrul Centrului
şi Şcolii Rudolf Walter din Timișoara.
Bucuria a fost împărtăşită din ambele părți, astfel încât copiii noștri
vor încerca să transforme acest eveniment într-o tradiție.
Firmele HUSIL PAN, ROVIDANE si LA
BLENCHE au încercat să întregească
această atmosferă, prin oferirea unor
produse de patiserie şi a transportului. Pe această cale dorim să le
mulțumim.

Apel la curăţenie

PENTRU a întâmpina cum se cuvine sărbătorile pascale şi numeroşii
oaspeţi ce vor vizita comuna noastră, facem un apel către toţi cetăţenii
să îşi îngrijească spaţiul verde din faţa casei, să facă curăţenie, să tundă
iarba şi să văruiască pomii. De asemenea, cei care au lăsat materiale de
construcţii sau utilaje agricole pe domeniul public sunt rugaţi să le mute
în propria curte. Vă mulţumim!
Primăria
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Obiceiuri de Sfintele Paşti
în Bisrica Ortodoxă Română

S F I N T E L E
PAŞTI este una
dintre cele mai
importante
sărbători ale lumii creştine, sau
mai bine spus
este cea mai importantă, pentru că
ea comemorează Învierea Domnului
nostru Iisus Hristos.

Sfinţii Părinţi au hotărât la Sinodul
I Ecumenic, de la Niceea, din anul
325, să se serbezeze Paştile în fiecare
primă duminică după lună plină, care
urmează echinocţiului de primăvară,
din jurul datei de 21 martie. Această
sărbătoare
Pascală nu are o dată
fixă, ea fiind o sărbătoare cu dată
mobilă. În acest an Învierea Domnului este la data de 20 aprilie.
Săptămâna Patimilor începe cu
Duminica Floriilor sau Duminica
Intrării Domnului în Ierusalim, în
această zi Biserica Ortodoxă a rânduit să împartă credincioşilor ramuri de salcie binecuvântate, după
modelul mulţimii din cetatea Ierusalimului, care l-a întâmpinat pe Mântuitorul cu ramuri de finic (curmal,
palmier) şi măslin. Ramurile de salcie
simbolizează biruinţa asupra morţii.
Aceste ramuri de salcie se duc acasă
pentru a le pune în cameră la icoane,
la poartă, în grajd la animale şi la
cimitir, unde se pun pe morminte. În
seara acestei duminici, încep deniile
din Săptămâna Patimilor.
În Joia Mare se prăznuieşte spălarea
picioarelor ucenicilor de către
Mântuitorul, Cina cea de Taină,
rugăciunea din grădina Ghetsimani
şi vinderea Domnului de către Iuda.
În seara acestei zile creştinii merg la
Denia celor 12
Evanghelii. În
Joia Patimilor
se
înroşesc
ouăle, pentru
că se spune că
ouăle înroşite în
această zi nu se strică tot anul. Ouăle
de Paşti au mai multe denumiri, în
unele regiuni ale ţării acestea sunt:
ouă roşii, ouă încondeiate, ouă cu
mărgele, ouă muncite, ouă pictate

sau ouă scrise. În zona Moldovei şi
a Bucovinei sunt adevărate ritualuri
de încondeiere a ouălor. Există mai
multe legende despre apariţia lor:
una ar fi aceea că, Maria Magdalena
a aşezat sub crucea răstignirii un coş
cu ouă, peste care a curs sângele
Mântuitorului şi le-a colorat în roşu;
o a doua legendă spune că, după Învierii Domnului, Maria Magdalena a
vrut să cumpere ouă de la o evreică
pe care a salutat-o cu Hristos a Înviat.
Evreica a refuzat să creadă acest lucru spunând că atunci va învia Hristos, când se vor transforma ouăle din
coşul ei în ouă roşii. Nu a apucat să
termine de rostit că ouăle s-au colorat; o a treia legendă spune că, după
Înviere Domnului, evreii au aruncat
cu pietre în Maria Magdalena, iar pietrele se prefăceau în ouă roşii. Mai
demult, ouăle se vopseau cu coji de
ceapă, iar după ce s-au fiert, luciul li
se dădea ştergându-le cu slănină sau
cu untură.
Pe lângă ouăle roşii, Sfintele Paşti au
adus cu sine o serie de obiceiuri culinare: pasca, mielul şi drobul (guşiţa)
de miel, care au o semnificaţie aparte, nefiind întâlnite în restul anului.
Pasca sau colacul
de Paşti este împletit în trei şi apoi
este înconjurat cu
o cunună şi ornamente din aluat.
Pasca este specifică
zonei Moldovei şi Bucovinei, ea
sugerează moartea lui Iisus, dar şi
învierea ce va urma, dominantă fiind
ideea biruinţei vieţii asupra morţii.
Pasca este preparată în ajunul Învierii, iar la introducerea în cuptor se
spune: ’’Cruce în casă, cruce în masă,
cruce în tuspatru cornuri de la casă’’.
Mielul este semnul blândeţei, al
simplitaţii, inocenţei şi purităţii. El
este unul din simbolurile fundamentale ale lui Hristos, numit şi Mielul
lui Dumnezeu, care trimis la moarte pentru mântuirea lumii, a fost
asemenea mielului fără de prihana,
care se lasă sacrificat fară a scoate
un sunet, atunci când este înjung-

hiat. Tăierea mielului nu este altceva
decât jertfa anuală oferită zeilor în
era preceştină.
Drobul sau guşiţa de miel este o
mâncare pregătită din măruntaiele
de miel învelite în prapor (membrană
care înveleşte diferite organe interne
ale corpului, în special stomacul şi
intestinele)
şi prăjite în
tavă. Obiceiul
de Paşti de a
mânca miel şi
pască este legat de ritualul pascal
evreiesc. În datina ebraică, mielul se
mănâncă cu azimă (pâine nedospită)
și cu ierburi amare, pentru a aduce
aminte de greutăţile îndurate în robia egipteană.
În Vinerea Mare este zi de mare doliu a întregii creştinătăţi, pentru că în
această zi a fost răstignit şi a murit
Mântuitorul lumii. Din această cauză
Vinerea Patimilor este zi de post negru. În seara acestei zile se oficiază
Punerea în mormânt şi Denia Prohodului Domnului.
În Sâmbăta Mare se comemorează
şederea Domnului în mormânt şi se
fac ultimele pregătiri pentru Sfintele Paşti. În această zi la orele 24
începe Slujba Învierii Domnului.
Sfânta Liturghie din duminica Sfintelor Paşti este cea mai festivă din
tot anul, iar duminica Sfintelor Paşti
este o zi deosebită pentru toată
creştinătatea pentru că: ’’Hristos a
înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte
viaţă dăruindu-le!’’. Hristos prin învierea Sa din morţi a biruit moartea.
Urmează Săptămâna Luminată,
care se încheie cu Duminica Tomii.
În această zi creştinii ortodocşi din
parohia Şag celebrează Paştile cel
Mic, merg la cimitir şi duc ofrande
pentru sufletele celor decedaţi din
familiile lor, iar preotul împreună
cu corul bisericii oficiază slujba
părăstasului de comemorare a celor
trecuţi la cele veşnice.
Precup Andrei-Daniel
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Festivalul “Lada cu Zestre”
a poposit la Şag

În deschiderea festivalului, domnul
primar Venus Oprea a adresat un cuvânt de bun sosit oaspeţilor şi le-a
urat mult succes concurenţilor. Din
partea Şagului a participat Ansamblul de fetele Flori de Iasomie cu 2
reprezentări: „Joc de fete din pustă” şi
„Obicei popular – pieptănatul miresii”. Tot din Şag a participat tânăra
solistă Medana Manole. De asemenea, Sas Andrei a intrat în concurs cu
o expoziţie deosebită de etnografie
şi nu în ultimul rând, Muzeul de et-

Programul slujbelor din
Săptămâna Patimilor
ZIUA
JOI
17 aprilie
VINERI
18 aprilie
SÂMBĂTĂ
19 aprilie
DUMINICĂ
20 aprilie
LUNI
21 aprilie
MARŢI
22 aprilie

MIERCURI
23 aprilie

ORA

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din circuitul agricol etc.
Date de contact:
ing. geodez Claudiu Filimon tel. 0726.746.418
ing. geodez Silviu Jebelean tel. 0723.329.790

PROGRAMUL

Sfânta Taină a Spovedaniei, urmată de Sfânta
Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul
08.00
căreia se oficiază şi Sfânta Taină a Euharistiei (a
Împărtăşaniei)
19.00 Denia celor 12 Evanghelii
18.00 Punerea în mormânt şi Denia Prohodului Domnului
24.00 Slujba Învierii Domnului
09.30
19.30
09.00
10.00
19.00
09.00
10.00
19.00
09.00

Organizatori ai manifestării au fost
Consiliul Judeţean Timiş, Centrul
de Cultură şi Artă a Judeţului Timiş
(CCAJT) şi Consiliul Local Şag. Juriul
a fost alcătuit din Remus Vălungean,
Stela Anghel, Codruţa Mărginean,
Alina Mafta (CCAJT) şi Adela Popa
(CJT).

Sfânta Liturghie – Prima zi de Paşti
Vecernia (Slujba de seară)
Utrenia (Slujba de dimineaţă)
Sfânta Liturghie – A doua zi de Paşti
Vecernia (Slujba de seară)
Utrenia (Slujba de dimineaţă)
Sfânta Liturghie – A treia zi de Paşti
Vecernia (Slujba de seară)
Utrenia (Slujba de dimineaţă)
Sfânta Liturghie – Sărbătoarea Sfântului Mare
10.00
Mucenic Gheorghe
19.00 Vecernia (Slujba de seară)

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, botezuri,
mese festive. Informații la tel :
0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !

CĂSĂTORII
nu au fost

DECESE

nu au fost

publicitate

‘’Lumina şi căldura Sfintelor Paşti să
ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile
spre iubire, credinţă şi iertare. Să
fim mai buni, să ne bucurăm din
plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim
iubire celor dragi! Hristos a Înviat!’’
Preot paroh Săvoiu Gheorghe

nografie din Şag, prin grija deosebită
a doamnei profesoare Mioara Stancu. Toţi cei patru reprezentanţi ai
Şagului au trecut mai departe în
faza judeţeană ce se va desfăşura în
perioada 14-15 iunie 2014.
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FAZA INTERZONALĂ a festivaluluiconcurs „Lada cu zestre”, aflat la cea
de-a VIII-a ediţie, a poposit pentru
a doua oară pe meleaguri şăgene,
gazdele fiind Primăria, Consiliul Local şi Casa Naţională „Mihai Viteazul”.
Au participat 8 localităţi din zona
noastră: Jebel, Diniaş, Ghilad, Ciacova, Liebling, Sânmihaiu Român,
Parţa şi Şag.

