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A. ISTORICUL  COMUNITĂȚII  PAROHIALE. [PREZENTARE  GENERALĂ  A  LOCALITĂŢII

D.P.D.V.  GEOGRAFIC,  ISTORICO-DEMOGRAFIC,  ARHEOLOGIC,  CULTURAL,  ECONOMIC,

MONUMENTUL  EROILOR] Parohia  Ortodoxă  Română  Șepreuș  este  aparținătoare

Protopopiatului Arad, Arhiepiscopia Aradului. Localitatea Șepreuș apare atestată în timp în

formele  Chepreus,  Sewpreus  (1425),  Sepros  (1644). Din  punct  de  vedere  administrativ-

teritorial, comuna Șepreuș se află în partea central-nordică a județului Arad, la o distanță de

65 km  față  de  municipiul  reședință  de  județ.  În  partea  de  nord,  comuna  Șepreuș  se

învecinează cu comuna Apateu, cu satele Moțiori și Berechiu. Spre est se găsește comuna

Cermei, cu satele Șomoșcheș și Avram Iancu, spre sud se găsește Sintea Mare, cu satele

Țipari și Adea, iar spre vest, comuna Mișca, cu satele Satul Nou, Vânători și Zerindul Mic.

Prima mențiune documentară a satului datează din anul 1364. Din perioada 1402-1412 până

în 1561 satul a aparținut diferiților membrii ai familiilor nobile Bethlen si Neczpaly. Prima

descriere  a  Șepreușului  datează  din  anul  1412,  când satul  se  găsea  situat  între  pârâurile

Sartoș și Hodoș (Benișel), iar strada principală împarțea localitatea în două.1

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] La mijlocul secolului al XVIII-

lea localitatea figura cu o biserică de lemn veche,  cu hramul “Sfinții  Arhangheli”.  După

mutarea satului în actuala vatră și după sistematizarea localității,  în anul 1780, ea a fost

înlocuită cu o altă biserică de lemn, amplasată în central comunei, care funcționează până  în

1854,  când  începe  construcția  la  actuala  biserică,  din  piatră  și  carămidă,  cu  hramul

“Bunavestire”. Lucrările de construcție au fost întrerupte până 1861, din cauza dificultăților

financiare apărute datorită calamităților. De asemenea, o parte a istoriei bisericii se găsește în

textul  [PISANIEI]:  „Înfăptuitu-s-au cu ajutorul  lui  Dumnezeu Tatăl,  cu lucrarea Fiului  și

desăvârșirea Sfântului Duh, lucrări numeroase la parohia Șepreuș, cu hramul Buna-vestire,

următoarele: începutul constructiei la anul 1854, lucrare întreruptă 7 ani de zile. Turnul și

acoperișul inițial cu șindrilă apoi cu țiglă și respectiv cu tablă în anul 1928, sub preoții

Corneliu Ursuț  și  Teodor Petraș.  Pardoseala bisericii  a fost  înlocuită în anul  1941 sub

preoții Ioan Ștefănuț și Ioan Tau. Sfințirea a fost făcută la 26 august 1956 de către P.S.

Andrei Mageru sub pr. Caius Turic. Reparații mai înemnate s-au făcut în anii 1884, 1930,

1934 și  1960. Iconostasul  de zid  a fost  înlocuit  cu unul  din lemn prin pr.  Oprea Ionel.

Exteriorul a fost renovat sub pr. Ioan Scripliuc.  Din 1990 parohia a fost  ocupată de pr.

Craveț Călin Dumitru care în anul 1993 luna septembrie cu binecuvântarea Dr. P.S. Timotei



al Aradului s-a început pictura în frescă de pictorii Silviu Dârstaru din Timișoara și Meilă

Samfir  din  Prisaca încheiată  în  decembrie  1995,  urmând a  fi  definitivate  și  de cele  de

încălzire centrală precum și tencuieli exterioare în anul următor. Încheierea lucrărilor a fost

pecetluită  prin  sfințirea  de  către  Dr.  P.S.  Timotei  Seviciu  sub  pr.  paroh  Craveț.

Binecuvintează  Doamne  jertfa  credincioșilor  Tăi.  Amin.” [ARHITECTURA.  PLAN,

DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE] Biserica a fost executată în stil baroc. Turnul, la

fel ca o parte din casele din localitate, a fost acoperit cu șindrilă. În 1884, cu bani de la

credincioși, șindrila a fost înlocuită cu tablă zincată, iar mai târziu cu țiglă. În anul 1893 în

turn s-a pus un clopot de aramă, care există și azi, expus cu grijă în curtea Bisericii. Tot pe

banii credincioșilor a fost înlocuită și pardoseala din lemn cu plăci de mozaic.2 [PICTURA] În

1993 s-a început renovarea bisericii și pictarea ei în interior. Lucrările au fost gata în anul

1997, sfințirea făcându-se în prezența episcopului Aradului, P.S. Timotei Seviciu. [OBIECTE

VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Din secolul al XVIII- lea s-au păstrat și trei

icoane pe lemn, cu Iisus Hristos, o Sf. Treime și Pogorârea Duhului Sfânt. La acestea se

adaugă două potire din secolul al XIX-lea, din care unul de argint. O parte din odoarele

bisericii datează din secolul al XVIII- lea, din vremea primei biserici de lemn. Satul a adunat

cu  multă  nevoință  bani,  pentru  a  cumpăra  cărțile  de  trebuință  neamului.  Unele  din  ele,

precum Octoihul  (  Buc.  1720)  în  2  exemplare,  Molitvenicul  (Buc.  1722),  Penticostarul

(Râmnic, 1743), Liturghierul ( Râmnic, 1747), Penticostarul ( Râmnic, 1767), au fost aduse

din Țara Românească, prin vămile cucului. Alături de acestea, în ani, s-au mai cumpărat un

Strastnic (Blaj, 1753), o Evanghelie (Blaj, 1779), Adunarea Cazaniilor (Viena, 1793), cele 12

Mineie (Buda, 1804-1805) și două exemplare din Octoih cu Catavasier (Buda, 1826). Toate

aceste  cărți  vechi  românești  fac  azi  parte  din  patrimoniul  cultural  național.3 [ŞIRUL

PREOŢILOR] Ioan  Pavlov  (1755),  Dumitru  Popovici  (1755-1767),  Ștfan  Popovici  (1767-

1791), Ioan Pavelovici (1767), Ieremia Popovici (1785), Iov Gobriaș (1791), Ioan Petrovici

(1827), Pavel Popovici (1827), Petru Papp (1849), Avram Ursuțiu (1849-1877), Mihai Sturza

(1870-1890),  Teodor  Petraș  (1878-1925)4,  Ioan  Stana  (1892-1897),  Ursuț  Cornel,  (1923-

1924) protopop al Ineului (1897-1898)5, Goldiș Mihai (1923-1934), Ștefănuț Ioan (1936),

Tau Ioan (1936), Turic Ioan, Mircea Muntean, Oprea Ioan, Scripliuc Ioan, Craveț Călin. In

prezent, începând cu anul 2011, slujește pr. Borca Florin Horațiu. [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI

DE SEAMĂ] Nu este cazul. 

C. CIMITIRUL Nu este cazul

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT Activitatea culturală: Între

locuitorii  comunei Șepreuș și credincioșii  ortodocși,  se remarcă două personalități  ce fac



cinste localității și Bisericii noastre: memorandistul Mihai Veliciu (1846-1921) și prof. univ.

dr. Marius Sturza (1876-1954). Activitatea filantropică:   Preoteasa Ersilia Sturza (1853-

1937),  este  aceea  care organizează  colecta  făcută  pentru ostașii  de la  Plevna din timpul

războiului de independență, din anul 1877, în care intrase România. După modelul apelului

lansat  de  femeile  din  Sibiu,  această  preoteasă  de  tară  din  Șepreuș  a  publicat  în  presa

arădeană un apel intitulat: “Adresă filantropică către femeile române” în care arată că “lupta

o țin românii și noi suntem române”, îndemnând așadar “pe fiecare română adevărată să facă

sacrificii  și  să  ofere după putință  pentru ajutorarea bravilor  ostași  din România.”  Pentru

gestul ei, în semn de recunoștință, la aniversarea a 120 de ani de la războiul de independență,

a fost bătută o medalie cu chipul Ersiliei Sturza.6

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI În cadrul parohiei Șepreuș, este amenajat, din 2013,

Centrul social – misionar „Sfântul Vasile cel Mare”, care este compus din două săli: sala

„Hersilia Sturza”, la care este alăturată o bucătărie, și sala „Sf. Cuvios Stelian”, în care se

desfășoară  activitățile  catehetice  cu  grupele  de  copii  din  cadrul  proiectului  „Hristos

împărtășit  copiilor”. Între activitățile desfășurate aici,  a fost proiectul „Masa Bucuriei”  în

anul  2014,  ce  a  participat  la  concursul  de  miniproiecte  filantropice  „Sfânta  Euharistie  -

lumina  vieții  creștine”  și  a  fost  premiat  de  Preafericitul  Părinte  Patriarh  Daniel.  S-au

desfășurat și sunt în derulare mai multe proiecte și parteneriate educaționale cu școala și

grădinița  din  localitate,  precum:  „Lăsați  copiii  să  vină  la  Mine!”,  Credința  și  copiii”,

„Educație prin credință”, „Primăvara în suflet de copil”, „Ortodoxia în culori”. Un proiect cu

multe beneficii pentru Centru Sf. Vasile și pentru credincioșii de la Șepreuș, tineri și adulți,

este „Alege școala”. 

F. DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM]  „Bunavestire” [ADRESA]  Loc. Șepreuș,

nr. 400, jud. Arad [OFICIUL PAROHIAL] Telefon: 0257356042  
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