
DOMNITORI LA HOTARELE DEJULUI



”MAI PRESUS DE TIHNA 
NOASTRA STA DATORIA 

SFANTA DE A APARA 
FIINTA SI NEATARNAREA 

TARII NOASTRE”

Ștefan cel 

Mare



• În vremurile de încercări s-au remarcat multe
personalități care au slujit poporului român, iubitori de
țară și de neam. Domnitori ca Mircea cel Bătrân, Ștefan
cel Mare și Sfânt, Petru Rares, Sfântul Voievod
Neagoe Basarab, Mihai Viteazul sau Sfântul Martir
Constantin Brâncoveanu, sunt câteva exemple de mari
patrioți și apărători ai credinței străbune.

IUBITORI DE TARA SI NEAM











STEFAN CEL MARE SI SFANT

Situata in satul Vad, protopopiatul Dej, 

Biserica, monument istoric avand hramul 

“Adormirea Maicii Domnului” , a fost 

ridicata de Voievodul moldovean Stefan cel 

Mare, pe la sfarsitul veacului XIV.



ȘTEFAN CEL MARE ȘI 
SFÂNT CINSTIT LA 
MĂNĂSTIREA VAD

In ultima vreme, ctitoria

ștefaniană de la Vad, una dintre

cele mai vechi biserici de piatră

ale românilor transilvăneni, a

funcționat doar ca monument

istoric

In prezent vechea ctitorie a lui

Ștefan cel Mare, funcționează ca

mănăstire, din 1 februarie 2012.







MĂNĂSTIREA „PETRU RAREȘ VODĂ” DIN CICEU-CORABIA

•Mănăstirea „Petru Rareș Vodă” din Ciceu-
Corabia, județul Bistrița-Năsăud, este situată la
poalele Cetății Ciceului, care a apartinut
domnitorului moldovean Petru Rares fiind
înfiinţată în anul 2014,.



F1

• Ridicat în cinstea domnitorului Petru
Rareș, așezământul monahal îi are ca
ocrotitori spirituali pe Sfinţii Mărturisitori
Ardeleni: Cuvioșii Visarion Sarai și
Sofronie de la Cioara, Mucenicul Oprea
Miclăuș din Săliștea Sibiului și Preoții
Mărturisitori şi Mucenici Ioan din Galeş şi
Moise Măcinic din Sibiel.





Sfinţii Mărturisitori Ardeleni: Cuvioșii Visarion 

Sarai și Sofronie de la Cioara, Mucenicul 

Oprea Miclăuș din Săliștea Sibiului și Preoții 

Mărturisitori şi Mucenici Ioan din Galeş şi 

Moise Măcinic din Sibiel.



La Cetatea Ciceului, monument istoric din secolele XIII-XIV, an
de an, este organizat un festival închinat voievodului Petru
Rareş. În ultimii 50 de ani, numeroși credincioşi se adună aici
după praznicul Adormirii Maicii Domnului, în cadrul unei
sărbători populare.





MONUMENTUL COMEMORATIV 
AL RĂSCOALEI DE LA 
BOBÂLNA, JUDEȚUL CLUJ.

Monumentul de la Bobâlna, 

ridicat ,,în cinstea Țăranilor 

Răsculați de la Bobâlna în anul 

1437”



VALOAREA MORALA -PATRIOTISMUL

Patriotismul înseamnă

• pe de o parte, cunoașterea și respectarea trecutului propriului popor,

• pe de altă parte, continuarea valorilor și tradițiilor străbune.

Este o virtute bazată:

• pe înțelepciune, pe atenție, pe demnitate, pe noblețe sufletească și pe iubirea 
dreptății și a neamului



CE PRESUPUNE SLUJIREA NEAMULUI?

• Slujirea neamului presupune atât păstrarea valorilor din trecut, cât și 
preocuparea pentru progresul continuu, spiritual, științific și material.

• Fiecare cetățean este îndemnat să-și manifeste iubirea față de poporul lui, 
prin respectul acordat înaintașilor și prin responsabilitatea acțiunilor sale, 
făcute cu conștiință curată. Cinstirea eroilor și a sfinților naționali face parte din 
aceste manifestări ale patriotismului.


