16, 17 august 2018, zile libere. 15 august, Sfânta Maria
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Descriere foto:

Guvernul a decis: pe 16 și 17 august 2018, bugetarii vor avea liber cu ocazia zilei de Sfânta Maria care este pe 15 augu
aceasta din urmă fiind, de asemenea, zi liberă.

Guvernul a stabilit, în şedinţa de joi, că 16 şi 17 august vor ﬁ zile nelucrătoare pentru angajaţii din sectorul public, a a
premierul Viorica Dăncilă.

”Avem astăzi o veste bună şi pentru angajaţii din sectorul public. Vor avea o mică vacanţă, în a doua parte a lunii august. Pen
ziua de 15 august - Adormirea Maicii Domnului - este zi liberă, stabilim ca şi 16 şi 17 august să ﬁe zile nelucrătoare, pentru a
astfel, românilor câteva zile de odihnă”, a spus Dăncilă la începutul şedinţei.
Așadar, 15 august 2018 pică într-o miercuri, motiv pentru care românii se vor bucura de o adevărată văcanță până luni, 20
când se vor întoarce la muncă. 18 și 19 august sunt zile care cad în weekend.
VEZI ȘI: EXCLUSIV Muia Marcel și Laba Vasile nu au simțul umorului. Ce au făcut când am vrut să-i contactăm

Praznicul Adormirii Maicii Domnului, unul din cele 12 praznice împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, este sărbătorit la 15 a

Credincioşii ortodocşi şi catolici sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, marcând, potrivit tradiţiei creştine, ziua în care Fe
Maria s-a mutat din viaţa pământească la cer.

Sfânta Maria a fost înştiinţată de Arhanghelul Gavriil de trecerea ei la cele veşnice, iar ea s-a bucurat şi s-a rugat pe M
Măslinilor şi copacii s-au aplecat în faţa ei.

Sărbătoarea ortodoxă a Adormirii Maicii Domnului este foarte apropiată de ceea ce romano-catolicii numesc Înălţarea Fecioare
Alte zile libere în 2018

În 2018, românii vor mai avea liber pe 30 noiembrie de Sfântul Andrei, 1 decembrie de Ziua Națională a României și 25 dece
respectiv 26 decembrie când este Crăciunul.

