Sf. Parascheva: TradiÈ›ii È™i obiceiuri. Ce nu este bine sÄ
faci astÄƒzi
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În fiecare an, pe 14 octombrie, este sÄƒrbÄƒtoritÄƒ Sfânta CuvioasÄƒ Parascheva. În tradiÈ›ia popularÄƒ, ?Sfânta Vineri" es
stÄƒpâneÈ™te lumea femeilor È™i a îndeletnicirilor acestora.
Sfanta Cuvioasa Parascheva este cinstita ca fiind aducatoare de ploi manoase, imbelsugatoare de roade bune, veselitoarea
plugarilor. Ca ocrotitoare a apelor, chipul ei aparea adesea langa rauri sau fantani, iar apa respectiva devenea tamaduitoare.
Din acest motiv exista obiceiul in unele locuri sa se aseze icoana Sfintei Parascheva langa fantani si izvoare.
Ziua Sfintei Parascheva este si zi de pomenire a celor trecuti in ?Lumea Neintoarcerii?. Este momentul cand se dau de
pomana paine din graul nou si must.
Potrivit tradiÈ›iei, de Sf Parascheva taranii puteau afla cum va fi iarna, in functie de modul in care dormeau oile in ziua
praznuirii ei: daca dormeau unite, era semn ca iarna va fi grea, iar daca dormeau rasletite, era chipul unei ierni blande.

În aceasta zi era interzisÄƒ munca la câmp, spalatul rufelor, cusutul, torsul È™i Îesutul. Potrivit credinÅ£elor populare, fetele
cos È™i spalÄƒ în aceastÄƒ zi rÄƒmân nemÄƒritate. Fetele Å£ineau la aceastÄƒ superstiÅ£ie pentru a rÄƒmâne cinstite, iar
belÅŸug.
De Sfânta Parascheva nu se mÄƒnâncÄƒ nuci, castraveÅ£i ÅŸi poame în formÄƒ de cruce.

În ziua de sÄƒrbÄƒtoare nu se mÄƒnâncÄƒ fructe închse la culoare È™i pepene roÈ™u, cÄƒci ele amintesc de sacrificiul ma
TradiÈ›ii È™i obiceiuri

De Sfânta Parascheva se poate prezice vremea: dacÄƒ ziua de 14 octombrie este frumoasÄƒ sau mohorâtÄƒ, tot aÅŸa vor fi Å
celelalte sÄƒrbÄƒtori de peste an. DacÄƒ zilele de toamnÄƒ de pânÄƒ acum nu au fost ploioase, este semn cÄƒ iarna se va lÄ
De Sfânta Parascheva, încep pregÄƒtirile pentru iarnÄƒ ÅŸi se obiÅŸnuieÅŸte sÄƒ se cumpere cojoace ÅŸi pÄƒturi.

Sfânta Parascheva apare în vise ÅŸi împÄƒrtÄƒÅŸeÅŸte leacuri populare celor bolnavi sau îi atinge cu toiagul pe cei care nu
avertismentele ei.
De Sfânta Parascheva se dÄƒ de pomanÄƒ pentru adormiÈ›i.
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