Pelerinaj de Florii la
Mănăstirea
din Namur 2019 (editia a 2-a)
Namur 19-22 aprilie 2019

În perioada 19-22 aprilie 2019 noi, tinerii ortodocși români din asociațiile
ATORG - Germania și NEPSIS - Belgia ne-am propus să ne întâlnim de Florii la
Mânăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Namur sub oblăduirea
măicuțelor de acolo.
În cadrul celei de-a doua întâlniri a noastre vom avea și bucuria de a primi
cuvânt de învățătură a Părintelui Daniil Oltean.
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Programul:
Vineri 19. 04. 2019
Sosirea participanților
18:00 Sfânta Liturghie
19:30 Taina Sfântului Maslu
20:30 Cina
21:30 Activități de socializare

Sâmbătă 20. 04. 2019
07:00 Utrenia
08:00 Sf. Liturghie
10:30 Micul dejun copios
11:30 Participare la treburile mănăstirii
16:30 Drumeții prin împrejurimi
18:00 Cina
19:00 Vecernie și Litie
21:00 Plimbare de seară

Duminică 21. 04. 2019
09:00 Acatistul zilei , Ceasurile
10:00 Sfânta Liturghie
12:00 Prânzul
14:00 Timp liber
17:00 Discuții libere pe teme duhovnicești
18:00 Cina
19:00 Denie
21:30 Activități de socializare
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Luni 22. 04. 2019
07:00 Utrenia
09:00 Vizitarea orașului Namur
Timp liber
Plecarea participanților

Locațiile:
● Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Namur
Strada Su l'Tîdge, Nr. 86, 5020, Vedrin (Namur), Belgia

Transportul:
● Fiecare participant în parte este responsabil de propriul transport.
● După înscrieri, vom încerca să grupăm pe fiecare, astfel încât cei care
vor călători cu mașinile proprii, să poată lua și alți participanți cu ei.
● Mașina: Prin apropiere trec autostrăzile A4 și A15
● Tren: Pentru cei care vin cu trenul, pot să vină până la gara din Namur.
În funcție de ora la care veți ajunge o sa încercăm să vă luăm de la gară,
altfel puteți ajunge cu autobuzul (aici aveți linkul) care trece prin
aproprierea mănăstirii.
● Avion: Cel mai apropiat aeroport (ca. 34 km) este Brussels South
Charleroi Airport

Cazarea:
● Cazarea se va face la Mânăstire în funcție locurile limitate disponibile.
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Mesele:
●

Se vor lua la Mânăstire

Costurile:
● Cazare: gratuită
● Transportul: e responsabilitatea participanților

Înscrierea:
● Cei interesați sunt rugați să completeze formularul online până pe data
de 7 aprilie 2019: https://goo.gl/forms/CYizlc0b8MtI69v62
● ATENTIE! locuri limitate și timpul este scurt.
● Vârsta minimă de înscriere este 20 ani.
● În funcție de locurilor de cazare disponibile, doritorii vor primi
confirmarea participării pe e-mail.

Contact:
(D) 004915171229087

- Magdalena

(B) 0032476613167

- Paula

atorgduisburg@yahoo.com
https://www.facebook.com/atorGermania/

Vă așteptăm cu bucurie,
echipele ATORG și NEPSIS

Mărturie prin prietenie

