33 MĂNĂSTIRI
- ROMÂNIA locuri binecuvântate de pelerinaj

MĂNĂSTIRI DIN ROMÂNIA
Printre cele mai frumoase locuri din ţara
noastră încărcate de istorie se numără şi
mănăstirile , adevărate oaze de credinţă şi de
spiritualitate la care creştinii merg în pelerinaj
în Duminici şi sărbători şi mai ales cu ocazia
hramului .
De-alungul timpului credincioşii au făcut
călătorii la locurile sfinte pentru a se ruga lui
Dumnezeu şi a-i cere ajutorul .

MĂNĂSTIRI DIN BANATUL DE MUNTE http://www.episcopiacaransebesului.ro/manastiri.php

Schitul Petroșnița

Mănăstirea Călugăra
In Banatul de munte avem Mănăstirea Călugăra, una dintre mănăstirile cu o
importanţă istorică şi religioasă incontestabilă .
Această mănăstire se află la distanţa de aproximativ 8 Km sud de Oraviţa , fiind
un asezamant monahal secular, ridicat in tainicul muntilor Marilei, sub inaltimile
varfului Rol, in apropierea Oravitei , iar alături de această mănăstire din Banatul
Montan face parte şi Mănăstirile Vărădia din secolul XII d.Hr. Vechea aşezare
pustnicească de aici a fost descoperită în anul 1859 , odată cu moaştle sfântului
nevoitor ; care au fost găsite în peşteră alături de icoana Maicii Domnului , făcătoare de
minuni despre care se spune că a fost adusă aici de la Sfântul Munte Athos.

Icoana Maicii Domnului , făcătoare de minuni
şi Sfintele Moaşte de la Mănăstirea Călugăra

Mănăstirea Nera

Mănăstirea Nera este aşezată în apropierea localităţii Sasca Montană, pe malul stâng al
râului Nera, la 20 km de Oraviţa, în Munţii Locvei. Aşezământul monahal apare la
iniţiativa şi prin strădaniile Domnului Dr. Pavel Chirilă, originar din Slatina-Nera şi fost
director al Asociaţiei Christiana din Bucureşti. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hotărât, prin decizia de înfiinţare a mănăstirii, dată la 19 iulie 1994, ca biserica
mănăstirească să fie închinată Sfintei Cuvioase Paraschiva.
În mănăstire se prepară şi produse naturiste pentru tratarea unor afecţiuni trupeşti, dar şi
pentru consum alimentar,iar lângă mănăstire se construiește una dintre cele mai moderne
clinici de recuperare a bolnavilor de cancer din tara.

MĂNĂSTIREA PIATRA SCRISĂ



Tradiţia locală mărturiseşte că la construirea căii ferate dintre Caransebeş şi Orşova
la deschiderea tunelului pe unde era rânduită trecerea căii ferate s-a găsit o icoană
pictată care reprezenta Sfânta Treime, ceea ce a îndemnat credincioşii de a
determina inginerii constructori să devieze ieşirea tunelului spre Armeniş la câţiva
metri înspre apus de icoană.
Apariţia acestei icoane este învăluită de mister, credincioşii mărturisind că este o
minune şi nu a apărut prin zugrăvirea de către mâinile unui meşter. Tradiţiile orale
sunt diverse însă prima menţiune documentară sigură despre Piatra Scrisă apare pe o
hartă militară austriacă din anul 1788, în care pe acest loc este trecută stânca Sfintei
Treimi. Datorită infiltraţiilor de apă în stânca ce adăposteşte icoana, aceasta a
necesitat restaurarea în 1822 de către pictorul Moise Buru Scriitorul din Caransebeş.

MĂNĂSTIRI DIN BANAT (JUD.TIMIS ) http://mitropolia-banatului.ro/manastiri/

MĂNĂSTIREA ROMÂNEȘTI



În anul 1910, episcopul Miron Cristea, viitorul patriarh, a
făcut o vizită canonică în parohiile din aceste locuri şi
sesizând frumuseţea peisajului, a hotărât zidirea unei
mănăstiri pe locul numit „Balta caldă“. Temelia bisericii s-a
pus în anul 1912, prin dania familiei Glava din Româneşti.
A fost terminată în 1929 şi inaugurată în 1931.

MĂNĂSTIREA TIMIȘENI



Este ctitoria mitropolitului Vasile Lazarescu, din anul 1944. A fost înzestrată prin
osteneala exarhului mănăstirilor din Banat din acea vreme, Justinian Dalea.
Serviciile religioase se oficiau la început în capela amenajată în interiorul
imobilului. Desfiinţată în timpul regimului comunist, a fost reorganizată prin
stăruinţa I.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu.
Prima biserică s-a construit între 1968–1972.

MĂNĂSTIREA SĂRACA




Manastirea Saraca este o manastire ortodoxa din judetul Timis. Este asezata in plina
campie banateana, in localitatea Semlacu Mic, comuna Gataia, la aproximativ 67 de
kilometri sud de Timisoara, pe drumul care leaga cele doua localitati.
Prima atestare documentara dateza din anul 1270. Mai tarziu, la inceputul secolului
al XV-lea, surse franciscane mentioneaza manastirea, numind-o "pepiniera de
schismatici", cu alte cuvinte, centru de rezistenta la incercarile de catolicizare a
crestinilor din Banat. La inceputul secolului al XVIII-lea manastirea adapostea o
scoala, unde se invata pictura de icoane.

MĂNĂSTIRI DIN MOLDOVA
Regiunea Moldovei se bucură de cele mai frumoase și multe mănăstiri
care se află în țara noastră, majoritatea dintre ele fiind ctitorite de
domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt

Mănăstirea Putna

Mănăstirea Putna se ştie ca este prima ctitorie a lui Ştefan cel Mare și
Sfânt. Mai mult, domnitorul a vrut ca ea sa fie locul de veşnica odihnă.
Aşa cum a fost consemnat in letopiseţele Putna I si Putna II, domnitorul
a pus piatra de temelie în luna iulie 1466. Construirea bisericii a durat
trei ani, dar zidurile de incinta nu au fost insă inalţate decât in 1481.
Sfinţirea bisericii a fost făcuta in anul 1470, pe 8 septembrie.

Mănăstirea Voroneţ

A fost construită in anul 1488 tot de către domnitorul Ştefan cel Mare.
Este cea mai cunoscută din ţara, dotorita frescelor exterioare cu culori
foarte intense, cât si sutelor de figuri bine păstrate în zugrăveala de azur.

Suceviţa

A fost construită în 1583 de Irimia, Simion si Gheorghe Movilă.
Este prima mănăstire construită cu noile tendinţe arhitecturale.

Mănăstirea Moldoviţa


Prin grija Domnitorului Petru Rareş in anul 1532 a fost ridicata
Mănăstirea Moldoviţa. O casa domnească, chilii, 4 turnuri de aparare si
biserica alcătuiesc vestitul ansamblu. Aparată de ziduri puternice cu o
inaltime ce depaşeşte 6 metri, având grosimea de 1.20 metri, mănăstirea
a căpătat în timp un uşor aspect de fortăreată, dar acest lucru nu răpeste
din farmecul cu care este înzestrată Moldoviţa.

MĂNĂSTIREA GOLIA

Situata la limita de nord-est a Iasului medieval, Manastirea Golia
apare ca o puternica fortareata medievala de aparare, cu ziduri si
turnuri de incinta, cu porti mari din metal si lemn la intrarea sub turn
si in biserica. Biserica "Inaltarea Domnului" este ctitorita de marele
logofat Ioan Golia in sec. al XVI-lea. Denumirea de manastirea Golia
apare pentru prima data intr-un act intarit de domnitorul Ieremia
Movila, in anul 1606, cand lacasul bisericesc este inchinat manastirii
Vatoped, din Sfantul Munte

Mănăstirea Neamţ


Este o creaţie moldovenească ridicată la sfârşitul sec. al XVIlea,de către Petru I.1374-1391), fiind cea mai veche si cea mai
importantă aşezare monastică din Moldova.

MĂNĂSTIRI DIN OLTENIA http://www.mitropoliaolteniei.ro/?page_id=244

MĂNĂSTIREA TISMANA
Istoria celei mai vechi mănăstiri din Ţara Românească - Tismana, ca şi
viaţa ctitorului ei Cuviosul Nicodim, au intrat de mult în legendă. La
faima de care s-a bucurat neîntrerupt mănăstirea a contribuit în mare
parte şi farmecul aşezării sale.
Tradiţia susţine chiar că frumuseţea împrejurimilor a fost hotărâtoare
în alegerea locului şi că Nicodim a căutat timp îndelungat pe valea
"râului cu apă vie" stânca Stârminei cu cascada sa.

MĂNĂSTIREA VODIŢA


Manastirea Vodita a fost intemeiata in secolul al XIV-lea, pe
teritoriul comunei Varciorova, in apropierea frontierei dintre
imperiul Austro-ungar si Tara Romaneasca. Manastirea a fost
ridicata intre anii 1370 - 1372 de Sfantul Nicodim pe
cheltuiala Voievodului Vladislav I.

Mănăstirea Bistriţa
Ctitorie a boierilor Craiovesti Manastirea Bistrita dateaza
din jurul anului 1490. Insa prima atestare documentara a
manastirii se pastreaza in „Hrisovul de danie” datat 16
martie 1494 apartinand lui Vlad Voda Calugarul.

MĂNĂSTIREA FRĂSINEI




Manastirea Frasinei, denumire primita datorita padurilor de frasini din
zona, dateaza din anul 1710, cand doi monahi, anume cuviosii Ilarion si
Stefan, s-au retras in aceste locuri singuratice; la inceput, cei doi au locuit
intr-o coliba de lemn, avand doar un paraclis, unde se rugau. Dupa anul
1718, cuviosii Ilarion si Stefan se hotarasc sa se stabileasca definitiv aici si
sa dea o forma legala schitului pe care il infiintasera.
Manastirea Frasinei este singura manastire ortodoxa din Romania unde
femeile nu au voie sa intre.

MĂNĂSTIREA GOVORA

Asezamantul monahal de la Govora se numara printre cele mai vechi din
tara, fiind ridicat partial in secolul al XIV-lea si al XV-lea, sub domnia lui
Vlad Dracul. Data la care s-a asezat crucea pentru sfintire a acestui
frumos asezamant ramane inca tainuita. In 1440 a fost distrusa de boierul
Albu cel Mare in perioada domniei lui Vlad Tepes, ca dupa aceea, intre
anii 1492-1496, sa fie refacuta de Vlad Calugarul si Radu cel Mare.

MĂNĂSTIREA HUREZI


Sfanta Manastire Hurezi, importanta si valoroasa asezare
monahala, reprezinta cel mai vast ansamblu de arhitectura
medievala pastrat in Tara Romaneasca. El cuprinde manastirea
propriu-zisa, biserica bolnitei, ctitorita de doamna Maria, sotia
lui Constantin Brancoveanu .

Mănăstirea Cozia


Temelia mănăstiri a fost pusă de Mircea cel Bătrân între anii 1386
si 1388,într-o regiune unde creşteau nuci, numele locului in sine
derivand de la termenul peceneg-cumanian ,,coz,, adică nuc, care a
devenit Cozia, adică crângul cu nuci.

MĂNĂSTIREA ARNOTA



Ctitorita de Matei Basarab in 1633-1634, cu hramul ”Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavriil”, pe temelia unei biserici mai vechi, fiind
situata la 37 km de Rm. Valcea, aproape de Manastirea Bistrita.
Conform unei legende, Matei Basarab a zidit manastirea aici deoarece,
inainte de a fi domn, gasise scapare in aceste locuri, ascunzandu-se in
niste stufarisuri, fiind urmarit de turci.

MĂNĂSTIRI DIN ARDEAL http://www.mitropolia-ardealului.ro/manastiri/

MĂNĂSTIREA PRISLOP

Este o mănăstire din România situată în apropierea satului Silvașu de Sus din județul Hunedoara. De
aproape șapte secole, ea reprezintă unul din cele mai importante așezăminte religioase ortodoxe din
Transilvania, biserica sa, ce datează din secolul al XVI-lea, fiind declarată monument istoric.
Se consideră că prima mănăstire cu acest nume ar fi fost construită de Nicodim de la Tismana. Există o singură
mărturie care este consemnată despre prezența lui Nicodim de la Tismana, în Ungaria medievală. Ea este
însemnarea de pe Evangheliarul său:“Această Sfântă Evanghelie a scris-o popa Nicodim în Țara Ungureasc
în 1913″
Aici îşi doarme somnul de veci Arsenie Boca care este considerat de către unii din ucenicii săi ca fiind
cel mai mare duhovnic român al secolului XX. La mormântul său de la Mănastirea Prislop din Țara Hațegului,
perindă zilnic sute de pelerini. Mormântul părintelui Arsenie de la mănăstirea Prislop constituie azi unul din
importantele locuri de pelerinaj din țară, în ultimii ani numărul de pelerini veniți pe 28 noiembrie fiind de 30.00
– 40.000 de oameni.

MĂNĂSTIREA SÂMBĂTA DE SUS






Istoria Manastirii Brancoveanu incepe din secolul al XVII-lea. In anul
1654 satul si mosia din Sambata de Sus au intrat in stapanirea lui
Preda Brancoveanu, boier de loc din sudul Carpatilor, care a construit
o bisericuta din lemn pe valea raului. Pe locul acesteia, in jurul anului
1696, primul ctitor, domnitorul Constantin Brancoveanu, domn al
Tarii Romanesti intre anii 1688-1714, a zidit in piatra o manastire.
Unul dintre cei mai importanți duhovnici ai acestei mănăstiri a fost
părintele Teofil Părăianu, care, cu toate că a fost orb a sustinut sute de
conferinte lăsând posterității o vastă operă literară si religioasă .

MĂNĂSTIREA NICULA







Mânăstirea Nicula este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi
aşezăminte monahale din spaţiul românesc – 1552; şcoală pentru
„grija sufletelor şi învăţătura pruncilor” – 1659; centru de spiritualitate
şi cultură prin: Icoana făcătoare de minuni, pelerinaj şi pictura pe
sticlă – 1699.
În anul 1326, Nicula era o pădure, în care s-a nevoit pustnicul ortodox
Nicolae, cel care împrumută numele său pădurii, satului şi mânăstirii.

MĂNĂSTIREA RÂMEȚ


Mănăstirea Râmeț este unul dintre cele mai vechi așezăminte
călugărești din Transilvania. Ridicată în Munții Trascăului, pe lîngă
râul Geoagiului (dacica Germisara) într-un loc numit de mocani
„Valea Mănăstirii”, bisericuța cu hramul Izvorul Tămăduirii poartă
ascunse în zidurile-i firave nu puține taine. Se cunoaște cu precizie că
al treilea strat de fresce de pe zidurile interioare a fost pictat de Mihu
de la Crișul Alb în 1377. Acest element face din lăcaș unul dintre
puținele biserici românești de piatră databile, poate, în secolul XIII.

MĂNĂSTIREA SFINTEI CRUCI -ORADEA
Manastirea Sfintei Cruci a luat fiinta in anul 1992, fiind amplasata la
aproximativ doi kilometri distanta de orasul Oradea, intr-un loc unde
inainte de aceasta data nu exista nici o asezare. In locul sterp specific
zonei, se inalta azi, din credinta, pentru credinciosi, o adevarata
comoara a Transilvaniei - un adevarat complex monahal.

MĂNĂSTIRI IMPORTANTE DIN
ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
VIITOAREA CATEDRALĂ A
MÂNTUIRII NEAMULUI
http://catedralaneamului.ro/

CATEDRALA PATRIARHALĂ BUCUREȘTI


Catedrala Patriarhală, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, a fost
ctitorită în anul 1656 de către voievodul Ţării Româneşti, Constantin
Şerban Basarab (1654-1658) şi sfinţită în anul 1658 de către Patriarhul
Macarie al Antiohiei şi al Întregului Orient, împreună cu Mitropolitul
Ştefan al Ţării Româneşti şi cu episcopii de Râmnic şi de Buzău.

MĂNĂSTIREA
STAVOPROLEOS
În plin centrul Capitalei, într-o zonă cunoscută în vechime


pentru intensa ei viaţă economică, răzbate prin timp, ca o
mărturie de arhitectură postbrâncovenească, lăcaşul Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavril, astăzi Mănăstirea Stavropoleos cu
hramul Sfi nţilor Arhangheli şi a Sfântului Iustin Martirul şi
Filosoful. Când venea din Epir, la 1721, pentru a ridica
Biserica Stavropoleos, arhimandritul grec Ioanichie a găsit, în
apropierea locului pe care avea să-l capete pentru zidiri, un
spaţiu de o mare prosperitate economică, activ, plin de hanuri,
prăvălii şi biserici.

MĂNĂSTIREA CERNICA


La câţiva kilometrii de Bucureşti, în locuri în care pădurea a format în
trecutul indepărtat un masiv forestier imens, vechiul codru al Vlăsiei, se
ridică Mănăstirea Cernica, locaş de spiritualitate, monument istoric de
cultură şi artă veche. Încântat de frumuseţea sălbatică a acestor locuri şi de
valoarea lor strategică, marele vornic Cernica Ştirbei a înfiinţat în 1603 un
schit de monahi care mai tarziu îi va purta numele.

MĂNĂSTIREA ANTIM


Ctitorită de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul
Ungro-Vlahiei (1708-1716), mănăstirea a fost ridicată între
anii 1713-1715 pe locul unde era o veche biserică de lemn cu
hramul Sfântul Nicolae, în care se păstra Sfântul Mir, nu
departe de dealul Mitropoliei, la aproape două sute de metri
spre apus.

MĂNĂSTIREA RADU-VODĂ


Începuturile Mănăstirii Sfânta Troiţă-Radu Vodă se situează în
veacul al XVI-lea, când în 1568 primul ei ctitor, Alexandru III
Voievod a început să zidească biserica pe ruinele alteia mai
vechi. La 1595 tot ce construise a fost ars din temelie de către
turcii lui Sinan Paşa. Mănăstirea poartă numele celui de-al
doilea ctitor, Radu Voievod, cel care a rezidit-o între anii 1614
şi 1645.

MĂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEȘ



A fost construită de Neagoe Basarab între anii 1512-1517.
Legenda spune că meşterul Manole şi-a zidit în zidurile acestei
mănăstiri soţia,
deoarece tot ceea ce se construia ziua se
dărâma noaptea.Iar în locul unde a murit meşterul Manole a apărut
un izvor, fântâna lui Manole(eroul mai multor legende populare).



MĂNĂSTIREA
SINAIA
Manastirea Sinaia, supranumita si catedrala Bucegilor, este prima
constructie din aria actualei statiuni, fiind ctitorita la sfarsitul
secolului al XVII-lea de catre Spatarul Mihail Cantacuzino, dupa
intoarcerea de la muntele Sinai. De aici i s-a tras si numele de
Manastirea Sinaia, nume preluat apoi de localitate.



MĂNĂSTIREA
DEALU
Manastirea Dealu se numara printre cele mai remarcante
edificii arhitectonice din tara noastra. Manastirea a fost ridicata
de catre voievodul Radu cel Mare (1495-1508) si se afla
situata in apropiere de Targoviste (vechea capitala a Tarii
Romanesti) la nord-vest de oras, pe malul opus al vaii
Ialomitei, la circa 4 km.

