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«Nu e ușor să fii
mamă. Dacă ar fi ușor,
ar face-o bărbații.»
Urmare din pagina I

Vă redau din statisticile citite și de mine, pentru ca
Dumneavoastră să vă pronunțați în cunoștință de cauză:
Copii născuți în afara căsătoriei în țări europene:
1. Islanda ........................................................... 66,9%;
2. Estonia ............................................................ 58,4%;
3. Slovenia ........................................................... 57,6%;
4. Bulgaria ........................................................... 57,4%;
5. Franța ............................................................. 56,7%;
6. Norvegia .......................................................... 54,9%;
7. Suedia ............................................................. 54,5%;
8. Belgia .............................................................. 52,3%;
9. Danemarca ...................................................... 50,5%;
10. Marea Britanie .................................................. 47,6%;
11. Olanda ............................................................ 46,6%;
12. Portugalia ........................................................ 45,6%;
13. Letonia ............................................................... 45%;
14. Ungaria ........................................................... 44,5%;
15. Republica Cehă ................................................ 43,4%;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. România ............................................................. 31%.
La fel ca de fiecare dată, supun aceste realități opiniei
Dumneavoastră. Nu îndreptăm noi lumea, dar măcar să cunoaștem... mersul ei. Când prevezi ce va urma, vei ști, în oarecare
măsură, să previi sau măcar să știi la ce să te aștepți. Sau să te
adaptezi, de ce nu? Că cei tineri trag la carul progresului, cu
puțina lor “nebunie”, iar ceilalți, cu înțelepciunea și experiența.
Totul este ca acest conflict al generațiilor să nu fie exagerat.
S-auzim de bine!
Al Dumneavoastră primar,
IOAN CRIȘAN

PRIMĂRIA COMUNEI
VLADIMIRESCU

20 Noiembrie 2015
CASA DE CULTURĂ
VLADIMIRESCU

ORGANIZEAZĂ
Spectacolul-concurs de colinde,
cântece de stea și dansuri
populare tradiționale românești

“AȘA-I DATINA
LA NOI”
Ediția a III-a
Participă formații de dansuri și ansambluri
folclorice de copii cu vârsta între 5-15 ani

Vineri, 4 decembrie 2015, ora 18:00
Casa de Cultură Vladimirescu
INTRAREA LIBERĂ!

Momentul de spiritualitate
veşnică? Iar Iisus i-a zis: pentru ce Mă
numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât
numai singur Dumnezeu. Ştii poruncile: să nu
faci desfrănare, să nu ucizi, să nu furi, să nu
fii mărturie mincinoasă; cinsteşte pe tatăl tău
şi pe mama ta. Iar el I-a răspuns: toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. Auzind
acestea, Iisus i-a zis: încă una îţi mai lipseşte:
vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei
avea comoară în ceruri; apoi vino şi urmează
Mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci
era foarte bogat. Văzându-l că s-a întristat,
Iisus a zis: cât de greu vor intra în împărăţia
lui Dumnezeu cei ce au averi! Căci mai lesne
este pentru cămilă să treacă prin urechile
acului, decât pentru bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea, au zis: atunci cine poate să se mântuiască? Iar Dânsul a răspuns: cele ce nu sunt cu
putinţă la oameni sunt cu putinţă la
Dumnezeu. ( Ev. Luca 18, 18-27)
DAN CRIȘAN

Casă de piatră

Iluț Bogdan &
Stănici Silvana-Velinca

Este bine de știut...

l Evanghelia in Duminica a 26-a după
Rusalii, 22 noiembrie 2015
Zis-a Domnul Pilda aceasta: unui om bogat
i-a rodit ţarina şi se gândea în sine, zicând: ce
voi face, căci nu am unde să-mi strâng roadele mele? Dar şi-a zis: aceasta voi face: voi
strica hambarele mele şi mai mari le voi zidi;
şi voi strânge acolo toate roadele mele şi
bunătăţile mele. Apoi voi zice sufletului meu:
suflete, acum ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea,
veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: Nebune,
în această noapte vor cere de la tine sufletul
tău; iar cele ce ai strâns tu ale cui vor mai fi?
Aşa se întâmplă cu cel care-şi adună comoară pentru sine însuşi, şi nu în Dumnezeu se
îmbogăţeşte. ( Ev. Luca 12, 16-21)
l Evanghelia in Duminica a 30-a după
Rusalii, 29 noiembrie 2015
În vremea aceea un om oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a întrebat, zicând: Învăţătorule bune, ce să fac ca să moştenesc viaţa

CONSILIUL LOCAL
VLADIMIRESCU

Suciu Andrei &
Glogovicean Andreia-Valeria
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Preluări dosare:
Luni-Joi: 8:30-12:30

Eliberarea
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Luni, Miercuri și Joi:
14:30-15:30
Marți: 14:30-16:30
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