Explicarea Tainei Sfintei Împărtășanii
Workshop interactiv la Kassel 8-9 Iunie 2019
Susţinut de Pr. Dr. Ovidiu IOAN
organizat cu binecuvântarea IPS Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord

„DORIŢI SĂ VĂ ÎMPĂRTĂȘIŢI?
Ca duhovnic am adresat această întrebare de nenumărate ori și răspunsurile primite mi-au
arătat că cei mai mulţi credincioși nu știu nici cu ce atitudine și nici cu ce nădejde să se
apropie de Trupul și Sângele Domnului.” Pr. Dr. Ovidiu IOAN

Haideţi să găsim împreună lămuriri ale acestor aspecte
în cadrul unui sfârșit de săptămână inedit!

Mărturie prin prietenie

Sâmbătă lucrăm pe texte (precum Rugăciunile înainte și după Sfânta Împărtășanie, Rânduiala
Proscomidiei și Rugăciunile de taină de la Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur),
analizăm și dezbatem, împărtășim experienţe și frământăm prescuri, ne bucurăm unii de alţii
prin joc și încheiem seara la un foc de tabără.
Participanţii sunt rugaţi să aducă la seminar cărţile de rugăciuni personale care conţin
rugăciunile înainte și după Sfânta Împărtășanie!

Programul:
Sâmbătă 08.06.2019:
09:00 Sosirea participanţilor
10:00 Seminar – prima parte
11:15

Pauză

11:30

Seminar – partea a 2-a

13:00 Frământarea aluatului
(facerea prescurilor)
13:30 Masa de prânz
14:30 Jocuri interactive
16:00 Seminar – partea a 3-a
17:15

Pauză

17:30 Seminar – partea a 4-a
19:00 Cina
21:00 Foc de tabără
Duminică 09.06.2019:
10:30 Acatist
11:00 Sfânta Liturghie la Parohia Ortodoxă Buna Vestire din Kassel
13:30 Agapă la biserică
15:00 Concluzii şi impresii
16:00 Vizită documenta- Stadt
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Locaţiile:

● Cazare, masă şi seminar:
Landhaus zum Mushof, Mushof 1, 34474 Diemelstadt
● Parohia Ortodoxă Buna Vestire Kassel:
Apostelkapelle im Aschrottpark, Friedrich-Ebert-Str. 249a, 34119 Kassel

Transportul:
● Fiecare participant este responsabil de propriul transport până la gara Kassel
Wilhelmshöhe sau pentru cei care vin cu mașina personală până la locaţia seminarului
Landhaus zum Mushof în Diemelstadt.
● Pentru cei care sosesc cu trenul la gara Kassel Wilhelmshöhe se va asigura transportul
cu maşina (Kassel – Diemelstadt şi retur duminică), de aceea vă rugăm să ajungeţi cel
târziu la ora 09:00 (sâmbătă dimineaţa), întrucât transportul durează 35-40 minute.

Cazarea:
●
●
●
●

Cazarea se va face la pensiunea ,,Landhaus zum Mushof”
Camerele sunt de 2 şi de 4 persoane
Cazarea inclusă în preţ este doar pentru noaptea de sâmbătă.
Participanţii care doresc să vină de vineri seara sunt rugaţi să-și rezerve personal și din
timp spaţiu de cazare la pensiunea ,,Landhaus zum Mushof”.
● Participanţii care doresc să rămână până luni sunt rugaţi să-și rezerve personal spaţiu
de cazare în Kassel. Echipa de organizare vă poate consilia cu privire la acest aspect.
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Mesele:
● Sâmbătă:
− prânzul și cina (mâncare românească)
− pauzele în timpul orelor de seminar (cafea și cozonac)
− acestea sunt organizate de Landhaus zum Mushof
● Duminică:
− agapa este organizată de Parohia Bunavestire Kassel

Costurile:
● Se va achita o singură taxă de 100€/persoană care include toate serviciile: cazare,
mâncare, transportul (Kassel – Diemelstadt și retur) şi cheltuieli de organizare.

Înscrierea:
● Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul online până pe data de 14 aprilie
la linkul: https://goo.gl/forms/UDwYeFUd4NAVTuld2
● După primirea confirmării înscrierii pe e-mail, participanţii sunt rugaţi să vireze suma
menţionată (100 €/pers.) în contul de mai jos în maxim 3 zile pentru validarea locului.
● Înscrierea este finalizată cu succes după efectuarea plăţii și primirea confirmării per
e-mail.
Begünstigter: Förderverein Kerygma der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde Kassel
IBAN: DE61 5205 0353 0001 1655 59
BIC: HELADEF1KAS
Kreditinstitut: Kasseler Sparkasse
Verwendungszweck: Spende

Contact:
0049 151 6311 6773 - Mihai
atorg.kassel@gmail.com
https://www.atorg.de
https://www.facebook.com/atorGermania/
Vă așteptăm cu bucurie,
echipa ATORG Kassel
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