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In Bucovina prima zi a anului este, neindoielnic, motiv de petrecere si 
veselie. Prin partile locului, se spune ca Sfantul Vasile s-a rugat lui 
Dumnezeu sa-i dea o zi, iar Acesta i-a dat-o pe cea dintai. Bucuros, 
Sfantul Vasile a luat un clopotel si a legat la toarta o crenguta de busuioc 
si s-a suit la Dumnezeu sa ureze. De aceea, de Sfantul Vasile se ureaza, 
iar de ziua lui “se fac veselii si chefuri". 
  
La nici cateva zile dupa, pe 6 ianuarie, urmeaza marea sarbatoare a 
Bobotezei, ziua in care se praznuieste botezarea domnului lisus in apa 
Iordanului de catre Sfantul Ioan Botezatorul.  
 
A doua zi, 7 ianuarie, este inchinata Sfantului Ioan Botezatorul, zi care 
incheie sarbatorile religioase de iarna. Se spune ca cine nu se veseleste 
in aceasta zi, va f i trist tot anul. De asemenea, in unele parti ale 
Bucovinei, la portile tuturor care poarta acest nume se pune un brad 
impodobit, iar acesta da o petrecere cu lautari.  

  
In acelasi timp, intre 6 si 7 ianuarie in Breaza si in Brosteni localnicii isi 
celebreaza datinile ramase din strabuni, prin parade si spectacole 
folclorice.  
 
Odata incheiat sirul praznicelor religioase, si in Rasca, pe 8 ianuarie, are 
loc un alt festival care aduce in centrul atentiei colindele si datinile de 
iarna ale bucovinenilor, “Datini si obiceiuri strabune”.   

  
Pe 15 ianuarie, pe tot cuprinsul Sucevei, sunt organizate recitaluri de 
poezie, concursuri, spectacole, mese rotunde si expozitii, toate in onoarea 
celui mai mare poet roman, Mihai Eminescu.  

  
La sfarsitul lunii, pe 24 ianuar ie, concursurile, festivitatile si spectacolele ii 
cheama din nou pe bucovineni, de data aceasta pentru a sarbatori Unirea 
Principatelor Romane, infaptuita in 1859. 
 
 
 
AGENDA 
1 ianuarie: Sfantul Vasile 

6 ianuarie: Boboteaza 
7 ianuarie: Sfantul Ioan Botezatorul 
6-7 ianuarie: Datini si obiceiuri din strabuni - Brosteni, Breaza 
8 ianuarie: Datini si obiceiuri strabune - Rasca 

15 ianuarie: Mihai Eminescu, poet national si universal 
24 ianuarie: Unirea Principatelor Romane, pagini de istorie  
 
 
 
 

Despre newsletter 

 
Acest newsletter es te realizat de Asociatia Mioritics fiind initiat de di vizia de turism a programului EDS, 
implementat de CHF International Romania.   
Contact:  echipa@dordeduca.ro / 021-2600113 / 0788-DE-DUCA [0788-333822] 

 

Conditii de utilizare: Informatiile referitoare la evenimentele prezentate in acest newsletter au caracter informativ. Desi in 
majoritatea cazurilor facem tot posibilul sa fim la curent cu ultimele modificari ale programelor, intotdeauna e posibil sa 
apara amanari, schimbari neanuntate / de ultimul moment, dictate de organizatori, independent de bunele noastre intentii. 

 Agenda evenimentelor  culturale, turistice si traditionale din Bucovina     


