
Na rialacha maidir le cuibheas Críostaí

D'fhonn tuiscint a fháil ar na riachtanais maidir le héadaí san
Eaglais Palmarian, tá sé tábhachtach cuimhneamh ar na
hamanna a raibh cosc orainn ar an bhFíor-Eaglais (an
Eaglais Rómhánach sna hamanna sin) dul isteach in eaglaisí
gléasta in aghaidh noirm na cuibheasa Críostaí. Éilíonn an
Eaglais Palmarian, anois Fíor-Eaglais Chríost, ar a dílis go
léir, chomh maith leo siúd nach bhfuil, dul isteach san eaglais
cóirithe go foirfe de réir noirm na cuibheasa Críostaí.
D'fhéadfadh roinnt a rá go n-athraíonn amanna agus go
gcaithfimid oiriúnú do na hathruithe seo, lena n-áirítear ar an
mbealach a ndéanaimid éadaí. Ach caithfimid cur i gcéill don
chine daonna nach é Dia a chaithfidh dul i dtaithí ar fhaisean
an duine, ach an duine a caithfidh oiriúnú do na dlíthe a
fhorchuireann Dia. Tá sé doshamhlaithe go mbeadh sé
taitneamhach do Dhia do dhaoine dul isteach san eaglais
gan gcomhlíonann noirm cuibheas críostaí, a mhalairt ar fad,
cuireann sé seo isteach go mór air. Chun cosc a chur ar
dhaoine dul isteach sa séipéal nach bhfuil cóirithe i gceart
acu, úsáideann an Eaglais Palmarian noirm ghinearálta
áirithe nach mór a chomhlíonadh agus iad ag dul isteach in
eaglaisí agus a tailte.



Léinte
Beidh siad muinchille fada síos
go dtí an chaol na láimhe, go
hiomlán cnaipe suas, ionas go
mbeidh arm agus cófra
clúdaithe go hiomlán ar a
laghad suas go dtí bonn an
muineál. Ina theannta sin, ní
féidir le léinte a bheith dlúth-
oiriúnach, trédhearcach nó
tréshoilseach.
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Stoca
Is cuma cén aois atá acu, tá sé
de dhualgas ar fhir stocaí a
caitheamh a chlúdaíonn suas
go dtí an rúitín ar a laghad.

Fir
Bríste
Caithfidh fir bríste fada a caitheamh i gcónaí.
Ní féidir le na bríste a bheith dlúth-oiriúnach,
trédhearcach nó tréshoilseach.



Na normanna le haghaidh éadaí Palmarian 2

Gruaig
Ní fhéadfaidh sé a bheith fada, daite nó seasamh
suas ar an deireadh. Chomh maith leis sin, ní féidir
le fir fáinne cluaise nó polladh coirp a chaitheamh nó
tatú a bheith acu.

Iad siúd faoi bhun
ceithre bliana
déag d'aois
Is féidir leo bríste gearr a úsáid
a chlúdaíonn na glúine, ach i
ngach rud eile breathnóidh siad
ar an smacht céanna lena
sinsir.



Bróga
Is féidir bróga spóirt a chaitheamh, ach
amhain sna tailte in El Palmar agus ní
féidir le aon daoinne iad a chaitheamh
taobh istigh de aon Eaglais a bhaineann
lei.
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Jíons/bríste
géine/deinim
Is féidir aon saghas deinim a
chaitheamh, ach amhain ar
thailte an tséipéil in El Palmar,
taobh istigh an eaglais nó in
Eaglaisí eile a bhaineann leis
an Eaglais Chaitliceach Naofa
Palmarian.

Dearaí, litreacha agus
lógónna
Tá sé toirmiscthe baill éadaigh sheachtracha a
chaitheamh le litreacha ró-mhóra, dearaí (ainmhithe,
gluaisteáin…) nó lógónna ainm branda orthú.

Hata
Chun dul isteach in áit naofa Palmar, ní feidir fir rud ar
bith a chlúdaíonn a gceann a chaitheamh.



Sciortaí
Ní féidir leo a bheith dlúth-
oiriúnach, trédhearcach nó
tréshoilseach. Caithfidh na sciortaí
a bheith fada go leor ionas nach
mbeidh aon rud le feiceáil ar na
glúine, lena n-áirítear nuair a
bhíonn sí ina suí. Ní féidir oscailtí
nó scoilt a bheith acu.

Mná
Gúnaí
Caithfidh siad a bheith le muinchillí fada, síos
go dtí an chaol na láimhe agus ina theannta
sin, clúdach ar a laghad suas go dtí bonn an
mhuineál chun aon chineál muineál íseal a
eisiamh. Ní féidir le gúnaí a bheith dlúth-
oiriúnach, trédhearcach nó tréshoilseach.
Caithfidh na gúnaí a bheith fada go leor ionas
nach mbeidh aon rud le feiceáil ar na glúine,
lena n-áirítear nuair a bhíonn sí ina suí. Ní
féidir oscailtí nó scoilt a bheith acu.
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Blúsléinte
Caithfidh siad a bheith le muinchillí fada, síos
go dtí an chaol na láimhe agus in theannta sin,
clúdach ar a laghad suas go dtí bonn an
mhuineál chun aon chineál muineál íseal a
eisiamh. Ní féidir le blúsléinte a bheith dlúth-
oiriúnach, trédhearcach nó tréshoilseach.



Stocaí ban / Riteoga
Caithfidh mná stocaí ban / stocaí niólón /
stocaí síoda… a shroicheann suas go dtí
na glúine ar a laghad, nó riteoga d'aon
chineál ábhair a chaitheamh.

Iad siúd faoi bhun ceithre
bliana déag d'aois
Caithfidh siad stocaí ar a laghad a chaitheamh, ach
i ngach rud eile breathnóidh siad ar an smacht
céanna lena sinsir. Ina theannta sin, is féidir le
cailíní faoi bhun ceithre bliana déag d'aois, más
mian leo, stocaí niólón / stocaí síoda… nó riteoga a
chaitheamh.
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Velo
Ina theannta sin, le dul isteach in Áit Naofa El
Palmar (lena n-áirítear a thailte) nó in aon séipeál
nó eaglais Palmarian, ní mór do mhná a ceann a
chlúdach le scairf lása nó scairf síoda (cosúil le
'mantilla' beag a úsáidtear sa Spáinn).
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Dearaí, litreacha agus
lógónna
Tá sé toirmiscthe baill éadaigh sheachtracha
a chaitheamh le litreacha ró-mhóra, dearaí
(ainmhithe, gluaisteáin…) nó lógónna ainm
branda orthú.

Bríste
Ní féidir le mná bríste a chaitheamh in
imthosca ar bith, mar go bhfuil an éadaí
seo oiriúnach do na fir.

Bróga
Is féidir bróga spóirt a
chaitheamh, ach amhain
sna tailte in El Palmar agus
ní féidir le aon daoinne iad
a chaitheamh taobh istigh
de aon Eaglais a
bhaineann lei.

Deinim
Is féidir aon saghas deinim a chaitheamh, ach
amhain ar thailte an tséipéil in El Palmar, taobh
istigh an eaglais nó in Eaglaisí eile a bhaineann
leis an Eaglais Chaitliceach Naofa Palmarian.


