
Schitul din Paltinis
Situat la intrarea in statiunea Paltinis, la o altitudine de 1.350 metri, Schitul cu Biserica acestuia, avand
hramul " Schimbarea la fata a Domnului ", este unul dintre cele mai pitoresti si mai asaltate locuri de
catre turisti. În fapt respectivul lacas de cult, unde de la Revolutie s-au oficiat peste 100 de cununii
religioase si 50 de botezuri, este o mica bisericuta din lemn ctitorita de mitropolitul Nicolae Balan, in
jurul anului 1930, recent pictata, si care include si o casa de odihna pentru salariatii Bisericii Ortodoxe
Romane.

Schitul imita stilul vechilor biserici transilvanene, fiind acoperit cu sindrila ca si restul cladirilor anexe
din jur. Aici, zilnic au loc rugaciuni, iar in fiecare duminica se oficiaza Sfanta Liturghie. Biserica de la
Schit, ridicata de catre un grup de mesteri din Rasinari beneficiaza de o catapeteasma realizata intre anii
1944-1945 de catre Constantin Vasile, in stil neobizantin. Sfantul altar si iconostasul au fost executate de
Societatea Autonoma Stil din Bucuresti. 
 Fresca, imbracand interiorul micut al bisericii este opera lui Ovidiu Preotescu, in timp ce pictura
catapetesmei a fost realizata de Nicolae Vasilescu, in anul 1944. 

 Dintre obiectele de valoare pastrate in biserica se numara icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, zugravita
in jurul anului 1904 si o Psaltire, datand cam din aceeasi perioada de inceput a secolului al XX-lea.
Odorul cel mai de pret al lacasului este insa o bucata de lemn din Sfanta Cruce pe care a fost rastignit
Mantuitorul Iisus Hristos. Aceasta a fost donata schitului de catre actualul Mitropolit al Ardealului, Î.P.S.
Laurentiu Streza, in anul 2006, fiind scoasa spre inchinarea credinciosilor, cu deosebire in ziua hramului
bisericii, la data de  6 august a fiecarui an. Bucatica de lemn respectiva a fost adusa de pelerini, cu o mie
de ani in urma la Catedrala Sfantului Gertrudis din Olanda si a facut parte din tezaurul de relicve al
bisericii catolice. 
 Spre sfarsitul anului 2004, preotii au donat relicva Manastirii din Poiana Marului, acolo unde era prelat
actualul mitropolit al Ardealului. Clopotnita schitului este construita spre platoul mai ridicat din
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apropierea bisericii, unde se inalta si un palc de brazi. În turnul clopotnitei din lemn de brad, sunt
prezente doua clopote din bronz, turnate de fosta fabrica Schact-Kantz in anul 1927. 

 În august 1975, in timpul mitropolitului Mladin, s-au inceput lucrari de restaurare la biserica schitului,
continuate apoi de catre mitropolitii Antonie Plamadeala si Laurentiu Streza. Langa schit este
inmormantat si filosoful Constantin Noica (1909-1987) care si-a petrecut ultimii ani din viata, in mijlocul
naturii, chiar in aceste locuri linistite. 

Cuvinte cheie: schitul paltinis  biserica  Nicolae Balan  Constantin Vasile  Ovidiu Preotescu  Nicolae
Vasilescu  Laurentiu Streza  Catedrala Sfantului Gertrudis  Olanda  Poiana Marului  Schact-Kantz
Antonie Plamadeala  Constantin Noica

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/schitul+paltinis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/biserica
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Nicolae+Balan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Constantin+Vasile
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Ovidiu+Preotescu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Nicolae+Vasilescu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Nicolae+Vasilescu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Laurentiu+Streza
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Catedrala+Sfantului+Gertrudis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Olanda
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Poiana+Marului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Schact-Kantz
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Antonie+Plamadeala
https://www.sibiul.ro/cauta/1/Constantin+Noica

