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Protopopiatul Arad
Parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur” Semlac (Protopopiatul Arad)

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII
D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC,
MONUMENTUL EROILOR]

Comuna Semlac, situată la marginea sudică a câmpiei înalte

Pecica-Nădlac, la 4 km de drumul Arad-Nădlac, are o istorie, care coboară în trecut până
în epoca bronzului inferior și mijlociu, încadrându-se în cultura Periam-Pecica prin
descoperirile de acolo. Pe teritoriul actual al comunei se află așezarea medievală
Zemekháza, menționată pentru prima dată ca atare în anul 1256. Sub denumorea actuală a
apărut în anul 1326 (Szemlak).
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica Ortodoxă Română
din Semlac cu hramul Sf. IOAN GURĂ DE AUR a fost construită probabil în anul 1771
în locul unei vechi bisericuțe din lemn. Locul, pe care este așezată biserica, în grai local
„Biserica din Deal“ corespunde cu vatra veche a satului de pe malul drept al Mureșului.
[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE]

Clădirea masivă, în

stil basilical e construită din cărămidă, și are forma unui dreptunghi cu apsida altarului în
formă semicirculară. Original biserica a fost de proporții mai mici până în anul 1896,
căreia i s-a adăugat partea de la intrarea femeilor (clopoțnița) și turnul. Biserica a fost
renovată în anul 1921, când acoperișul din șindrilă a fost înlocuit cu plăci de eternit. În
anul 1925 biserica a fost înzestrată cu un clopot mare, donație a credinciosului Petru
Ionuțaș. Celelalte două clopote mai mici sunt cumpărate din fondurile bisericii. În anul
1937 s-a înlocuit iconostasul de zid cu iconostasul actual din lemn. În anul 1956 s-a
înlocuit acoperișul de eternit cu acoperișul de tablă. [PICTURA] Pictura bisericii a fost
executată în anul 1937 de pictorul Stefan Soós.

Pictura iconostasului este opera

profesorului Ioan Toader. Tehnica picturii murale este în genul picturii bizantine. Biserica
a fost pictata din nou în anul 2010 în tempera de profesorul I. Țigu. [OBIECTE VECHI DE
CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI]

Sfânta Evanghelie din anul 1859. [ŞIRUL PREOŢILOR]

Codreanu, Lițiu, Suciu, Beniamin Gligor, Ioan Roșu și Călin Craveț, Mihai Ardelean,
Felician Crăciun. [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ] Cântăreți: Petru Șunea, Petru
Crișan, Gheorghe Hidiș. Epitropi: Petru Herțeg, Nicolae Tat, Viorel Bere
C. CIMITIRUL Nu sunt personalități înmormântate aici

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT Nu este cazul
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI Căminul cultural, corul bisericii și bibliotecă
parohială
F. DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM] „Sfântul Ioan Gură de Aur”
[ADRESA] Semlac
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