Pe data de 21 noiembrie este Hramul Manastirii” Ciocanul “din Comuna Bughea de Jos .
Mănăstirea Ciocanu este situată în comuna Bughea de Jos, la 8 km vest de Câmpulung.
Accesul se poate face din Câmpulung-Muscel, pe DJ732C, spre Bughea de Jos, 5 km, apoi încă 3 km până la
mănăstire, ultimii 2 km, prin padure, fără asfalt.
Mănăstirea Ciocanu este o mânăstire de călugări și datează din secolul XVI, fiind amintită în hrisoavele din anii
1677, 1776, 1827. Biserica veche, construita in anul 1825 pe locul unei biserici vechi ce s-a prăbușit cu ocazia
cutremurului devastator din 1802, poarta hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, iar biserica nouă
“Sfinţii Apostoli”. Ruinată în 1922, Mănăstirea Ciocanu a fost refăcută şi repictată în 1932 de Nicandru Manu
arhimandritul, care face o biserică nouă lângă construcţia veche.
Intrarea in biserică a Maicii Domnului sau Sărbătoarea Luminii s-a ţinut, prima dată, în secolul al VI-lea când,
lângă ruinele templului unde a crescut, a fost construită o biserica închinată Fecioarei Maria. Praznicul
împărătesc al Intrării în Biserică a Maicii Domnului este numit şi Aducerea Maicii Domnului la Templu. Conform
tradiţiei, Fecioara Maria a fost dusă de părinţii săi, Ioachim şi Ana, la templul evreiesc din Ierusalim pe când era
copilă, la vârsta de 3 ani, unde a trăit şi a slujit ca fecioară în templu până la logodna ei cu Sfântul Iosif. Aici, la
templu, Maria şi-a petrecut întreaga copiăarie, crescând în curăţenie sufletească, rugându-se neîncetat şi citind
Scriptura împreună cu alte fecioare, văduve şi preoţi. Fecioara Maria a petrecut astfel, 12 ani, până când acelaşi
Arhanghel Gavriil, care l-a anunţat pe Ioachim că va avea un copil care se va umple de Duhul Sfânt, a vestit-o că-L
va naste pe Iisus, Fiul Domnului. Ca să rămână nepătată în fata lumii, Fecioara Maria părăsit templul şi s-a
logodit cu Iosif, martorul fecioriei ei şi al miracolului divin al naşterii pruncului Iisus.
Sărbătorită în fiecare an la 21 noiembrie, Intrarea Maicii Domnului în Biserică este considerată a fi o zi magică şi
este asociată în popor cu simbolurile luminii: candela, lumânarea, focul şi soarele. Pentru reuşita copiilor din acea
familie, candela trebuie să fie aprinsă în căminul fiecărui credincios, iar focul să ardă în cămin toată noaptea.
Conform tradiţiei populare, dacă ziua Intrării Maicii Domnului va fi înnorată, peste an vor fi epidemii. Dacă va
ninge pe 21 noiembrie vom avea parte de o iarnă lungă şi grea. “Se crede că de Ovidenie se deschid cerurile şi că
acum, cei cu sufletul curat pot înţelege graiul animalelor. Tot acum e bine ca oamenii certaţi să-şi ceară iertare şi
să se împace. Se mai spune că de Ovidenie, ologii s-ar putea vindeca”, spun specialiştii în Etnografie şi Folclor de
la Muzeul Dunării de Jos Călăraşi. Pe 21 noiembrie, ortodocşii merg la biserică la slujbă şi cinstesc această zi prin
rugăciune şi ofrande: bucate de post, peşte şi lumânări pe care preoţii le sfinţesc. Toţi cei care respectă această
sărbătoare vor avea parte de sănătate, bucurii şi reuşite, iar în anul următor vor avea hambarele pline şi belşug în
gospodărie.

