
Astazi, 25 mai 2017, ora 11, in prezenta primarului comunei Cotnari,
domnul Cretu Vasile dar si a altor oficialitati locale, intr-un cadru solemn au
fost depuse coroane de flori si s-a intonat imnul national de catre toti cei
prezenti, la Monumentul Eroilor din centrul comunei.

Simbolistica laica si religioasa a Inaltarii Domnului (Ziua Eroilor)
Ziua Eroilor este o sărbătoare națională pentru comemorarea bărbaților și

femeilor care au murit în timp ce serveau în forțele armate. În România prin
Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare
an cu prilejul zilei Înălțării Domnului, iar România a devenit prima țară care îi
comemorează în aceeași zi pe eroii străini și pe cei români. Această dată a fost
stabilită ca urmare a Tratatul de la Versailles unde țările beligerante s-au obligat
prin semnarea tratatului la întreținerea mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile
statelor respective, precum și a monumentelor comemorative de război dedicate
acestora. În timpul comunismului prin Decretul nr. 71/1948 data a fost schimbată
la 9 mai, dar după s-a revenit la data inițială.

În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor
eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru
credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

Biserica Ortodoxa praznuieste Inaltarea Domnului la 40 de zile dupa Inviere,
in Joia din cea de-a patra saptamana dupa Pasti.

Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta si sub numele de Ispas. Inaltarea
Domnului marcheaza ziua in care crestinii se saluta unul pe celalalt cu „Hristos S-
a inaltat!” si „Adevarat S-a inaltat!„.

In aceasta zi, Mantuitorul nostru Iisus Hristos s-a ridicat la ceruri de pe
Muntele Maslinilor. La aceasta minune au mai luat parte si Apostolii si cei doi
ingeri. Acestia din urma le-au vorbit apostolilor despre cea de-a doua venire a lui
Hristos, si le-au cerut sa nu fie coplesiti de durerea despartirii de Mantuitor.

Hristos S-a Inaltat!
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