Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord

Întâlnirea Anuală ATORG Dresden 2019
Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG), cu binecuvântarea ÎPS
Părinte Mitropolit Serafim, sub preşedinția PS Episcop Vicar Sofian Braşoveanul, vă
invită în perioada 11-13 oct. 2019, la Dresden, la întâlnirea anuală a membrilor și
susținătorilor săi.
Conferențiari ...

Din programul întâlnirii ...
Pe lângă conferință, programul Întâlnirii ATORG Dresden 2019 va cuprinde și
grupe de discuții (o grupă în limba germană), momente de rugăciune, activități de
recreere și program cultural. De asemenea, va fi și un program dedicat copiilor cu vârsta
între 4 și 9/10 ani, dar și tinerilor cu vârsta între 11-17.

Alături de PS Episcop Vicar Sofian Brașoveanul, sperăm să avem bucuria de a
avea prezenți la eveniment și alți invitați, care vor conduce grupe de discuții și vor fi
alături de participanți pe toată durata evenimentului.
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Întâlnirea ATORG Dresden 2019 va avea ca temă de dezbatere:
Discernământul şi modalitățile de recuperare ale acestuia
în spațiul religios, respectiv în spațiul
credinței creștine ortodoxe
Discernământul (ἡ διάκρισις, -εως), în accepțiunea lui polisemantică, la fel ca și
iubirea, conștiința, dreptatea, ține în mod esențial de om, de persoana umană. În cele din
urmă, acesta este structural și definitoriu omului. În anumite cercetări și dezbateri teoretice
și/sau practice din diferite domenii, cum ar fi cel filosofic, psihologic, biologic, teologic și cel
spiritual/duhovnicesc se face adesea referire la principiul discernământului și la valoarea
intrinsecă a acestuia, însă raportarea la principiul și norma discernământului per se este
diferită, de multe ori contradictorie. Totodată, în convorbirile din viața de zi cu zi, oamenii fac
uz de acest principiu până la demonetizarea și vulgarizarea acestuia, subordonându-l mai
degrabă simțurilor și impulsurilor viscerale, complexelor inconștiente și în cele din urmă
comportamentului lor egocentric. Nu în ultimul rând, lumea în care trăim astăzi, definită ca
postmodernitate sau modernitate târzie ar fi în viziunea domnului Horia-Roman Patapievici
modernitatea clasică lipsită de discernământ. Însă dacă ne dorim să nu fim sclavii unei
mentalități postmoderne de tip nihilist cu destin inconturnabil, atunci trebuie să pledăm
pentru ideea de a pune bazele unei culturi a discernământului, cu scopul de a îl recupera. Iar
aceasta nu ar fi posibilă decât în spațiul religios, respectiv în spațiul credinței. În Omul recent,
domnul Patapievici afirmă următoarele: „Cheia ieșirii din modernitate este redescoperirea
Invizibilului. Invizibilul nu poate fi redescoperit decât prin recuperarea discernământului.
Discernământul nu poate fi recuperat decât printr-o experiență religioasă. Orizontal, nu se
poate ieși din modernitate. Prin rupere de nivel, da.”
De altfel, însăși Sfânta Scriptură, mai cu seamă Noul Testament, reprezintă o scrisoare
de discernământ și de iubire către umanitate. În prelungirea mesajului scripturistic și Filocalia
(de asemenea și Patericul) pomenește și tratează problema discernământului. Pornind de la
aceste gânduri se impun și anumite întrebări: Ce este discernământul în sine, o tehnică
spirituală sau o „teologie“? Este discernământul un procedeu mecanic de evaluare a esenței
unui lucru, sau este el o simplă virtute spirituală și/sau (doar) duhovnicească? Există un
discernământ individual și/sau unul colectiv? Ne ajută realmente discernământul și ne poate
permite să deosebim „spiritele”, „duhurile“ sau să distingem între nuanțele unei situații sau
ale unui lucru? Dacă da, cum? Este principiul discernământului o contrucție mentală deliberată
sau o problemă ce poate fi gândită în termeni de dat natural? De asemenea, este
discernământul o facultate cheie a echilibrului moral? Cum poate fi discernământul transmis?
Este el de sorginte ereditară sau poate fi transmis în mod automat urmașilor? Câte tipuri de
discernământ pot fi identificate și cum pot sta ele împreună?
Plecând de la aceste gânduri și întrebări dorim ca anul acesta să dezbatem din punct
de vedere interdisciplinar tema discernământului și a recuperării acestuia tocmai și cu scopul
de a putea surprinde diferențele și nuanțele de calitate dintre tipurile de discernământ
teoretizate și practicate în diferite domenii cum ar fi cel teologic și duhovnicesc/spiritual,
științific, psihologic, etc.
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Programul întâlnirii
Vineri, 11.10.2019
începând cu ora 14:00

Sosirea și cazarea participanților

15:00 – 17:45

Vizitarea orașului și plimbare de-a lungul fluviului Elba
(opțional)

18:00 – 19:00

Masa

20:00 – 21:30

Deschiderea ATORG Dresden 2019, bine v-am regăsit! (PS
Episcop Vicar Sofian Brașoveanul, Diac. Teodor Tăbuș).
Rugăciunea de seară. (Locație: Hotel Elbflorenz Dresden)

de

seară

(opțional,

7,50

€

pers.)

Sâmbătă, 12.10.2019
07:15 – 07:45
08:00 – 08:45
09:00 – 12:15

Rugăciunea de dimineață (Locație: Hotel Elbflorenz
Dresden)
Micul dejun

12:30 – 13:30

Conferință (I) (Locație: Hotel Elbflorenz Dresden)
Paralel se va desfășura un program dedicat copiilor cu
vârsta între 4 și 9/10 ani, dar și tinerilor cu vârsta între 1117) în sălile rezervate lor, tot la Hotel Elbflorenz.
Masa de prânz (Locație: Hotel Elbflorenz Dresden)

13:30 – 14:45

Timp liber

14:45 – 18:00

Conferință (II): Grupe de discuții (1h/20 min.), pauză de
cafea și prăjituri (20 min.) urmat de interactiunea/sesiunea
de întrebări și răspunsuri cu invitații speciali (Locație:
Hotel Elbflorenz Dresden). Paralel se va desfășura partea
a doua a programului dedicat copiilor cu vârsta între 4 și
9/10 ani, dar și tinerilor cu vârsta între 11-17) în sălile
rezervate lor, tot la Hotel Elbflorenz.
Vecernia sau Rugăciunea de seară (Locație: Hotel
Elbflorenz Dresden)
Masa de seară (Locație: Jugendherberge Dresden)

18:30 – 19:15
19:30 – 20:30
Începând cu ora 20:30

Program cultural/artistic
Dresden)

(Locație:

Hotel

Elbflorenz

Duminică, 13.10.2019
până în ora 08:45

Predarea cheilor!

09:00 - 12:30

Utrenia și Sf. Liturghie Arhierească (celebrată de PS
Episcop Sofian Brașoveanul, alături de un sobor de preoți
și diaconi, la Parohia ortodoxa română cu hramul "Buna
Vestire" din Dresden), urmat de Cuvântul către tineri al PS
Episcop Vicar Sofian
Masa de prânz (Parohia ortodoxa română cu hramul
"Buna Vestire" din Dresden)
Discuție de încheiere ATORG Dresden 2019, rezultate și
perspective (Parohia ortodoxa română cu hramul "Buna
Vestire" din Dresden)

13:00 - 14:30
14:40 - 16:00
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Cazare
Adresa
Jugendherberge "Jugendgästehaus" Dresden
Maternistraße 22
01067 Dresden
Cazarea se va face la Jugendherberge Dresden, în camere fie de două sau patru persoane,
fiecare cameră având grup sanitar propriu. Camere de o persoană nu există anul acesta, din păcate. În
caz că există vreo anume urgență în acest sens, vă rugăm să specificați la înscriere această opțiune.
Participanților cu copii mici le vor fi puse la dispoziție și pătuțuri pliante, precum și spații aferente
pentru îngrijirea copiilor mici (schimbare de scutece, etc.). Ca de fiecare dată, la repartizarea pe camere
se va ține cont de ordinea înscrierilor. Familiile cu copii mici au prioritate mai mare. Mai multe detalii
despre locație, a se vedea:
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/dresden-jugendgaestehaus-49/portraet/

Poziționare și Transport
La o distanță de doar câteva minute de mers pe jos din centrul vechi istoric al orașului,
Jungendherberge Dresden se află în cea mai bună poziție a orașului Dresden, acesta fiind străbătut de
fluviul Elba. Despre posibilitățile de vizitare a unor obiective turistice, dar și pentru detalii despre orașul
Dresden, a se vedea: https://www.dresden.de/index_de.php.
La Jungendherberge Dresden se poate ajunge cu mijloacele de transport:
- cu trenul: stația Dresden-Neustadt/S-Bahn, direcția gara centrală până la stația Freiberger Str. Word Trade Center (WTC). De acolo se merge puțin pe jos până la WTC, Jungendherberge
Dresden aflându-se exact în spatele acestuia.
- cu tramvaiul 7 sau 10: de la gara centrală se poate veni până la WTC (2 stații). Apoi de la această
stație trebuie mers pe jos înapoi de-a lungul străzii principale Wiener Straße în direcția World
Trade Center.
- cu mașina sau autocarul: de pe autostrada A4 se merge spre directia Dresden-Altstadt, apoi se
continuă traseul pe B6, direcția centrul orașului (Stadtzentrum), urmărindu-se totodată cu
atenție indicatorul: VW-Manufaktur/Stadtzentrum/ World Trade Center (Freiberger Str.), apoi
se virează imediat la stânga, Jungendherberge Dresden aflându-se chiar acolo.
- cu avionul: de la aeroportul Dresden-Klotzsche se poate lua S-Bahn (S1) în direcția gara centrală
(Hauptbahnhof) până la stația Freiberger Straße - World Trade Center.
Locuri de parcare la Jungendherberge:
Jungendherberge Dresden nu dispune de propriile locuri de parcare. Totuși există posibilități de
parcare vizavi de Jungendherberge în garajul subteran al World Trade Centers, taxa de parcare pe zi
fiind de 12€, iar cea săptămânală de 30€. O altă posibilitate ar fi de a parca mașina și în zonele locuite din
împrejurime, taxa de parcare fiind de 3,00 € pe zi.
O hartă a zonei se poate găsi pe adresa de internet a programului de transport public din
Dresden: https://www.dvb.de/de
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Adresa Bisericii:
Parohia Ortodoxă Română cu hramul "Buna Vestire" din Dresden,
Preot Paroh Sebastian-Vasile Schipor.
Adresă: Kapelle des Striesener Friedhofes, Gottleubaer Str. 2, 01277 Dresden
Detalii despre Parohia Ortodoxa Română „Buna Vestire”:
https://parohiadresden.weebly.com/
Adresa locației pentru desfășurarea programului ATORG Dresden 2019:
Hotel Elbflorenz Dresden (220 m distanță de locul cazării, 3 min. pe jos)
Rosenstraße 36, 01067 Dresden

Costuri
Taxa de participare se calculează în funcție de vârstă, data sosirii și cea a plecării. În taxă sunt
incluse cazarea cu mic dejun și mesele specificate în pachet. Costurile de transport sunt suportate de
fiecare participant în parte.
Taxa de participare

Vineri – Duminică

Adulți
Tineri (6-26 ani)
Copii (0-5 ani)

Pachetul 1
120 EUR
105 EUR
---

Sâmbătă
(Ziua conferinței)
Pachetul 2
40 EUR
30 EUR
---

Incluse în taxa de participare diferențiată:
-

vineri – duminică (pachet 1): 2 nopți cazare cu mic dejun și 3 mese; (Cina de vineri seara este
opțională, 7,50 € pers.)
sâmbătă (pachet 2): participare la conferință și doar masa de prânz (cina este opțională, se
anunță din vreme, contra cost)

Burse ATORG
Ca în fiecare an, ATORG dorește să ofere și burse prin programul „Mărturie prin prietenie - tineri
ajută alți tineri”. Participanții care doresc și pot să susțină fie integral, fie parțial participarea unei alte
persoane, o pot face acordând o astfel de bursă. De altfel, pe parcursul ultimilor ani au reușit să
participe la întâlnirile ATORG mulți tineri cu posibilități financiare reduse, fie din Germania sau din alte
țări. Mulțumim celor care au ajutat până acum și celor care vor ajuta în continuare!
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Regulament de înscriere și anulare a participării
Pentru o bună desfășurare a organizării înscrierilor, vă rugăm să parcurgeți următorii pași:
1. Completați formularul de înscriere, în format Word (document), apoi îl trimiteți pe
adresa secretar.atorg@gmail.com;
SAU
Completați formularul online: https://www.atorg.de/întalniri-anuale-atorg/dresden-2019/înscrieri/
2.

Așteptați confirmarea pe email pentru a vedea dacă numărul de locuri solicitat este
disponibil;

3.

După ce primiți confirmarea, vă rugăm să achitați taxa de participare în decursul a trei zile
lucrătoare, de la data confirmării. Dacă plata nu se efectuează în cele trei zile lucrătoare, vă
aducem la cunoștintă faptul că nu vă putem garanta disponibilitatea locurilor solicitate și va
trebui să faceți o nouă cerere. Abia după ce achitați suma veți primi confirmare integrală de la
noi că aveți locurile asigurate. Vă mulțumim!

Plata se va efectua în contul:
Begünstigter: ATORG - Rumänische Orthodoxe Metropolie
IBAN: DE03 7509 0300 0301 1678 04
BIC: GENODEF1M05
Kreditinstitut: Liga Bank
Verwendungszweck: Taxă participare ATORG Dresden 2019
Datorită condițiilor de înscriere și de anulare stricte impuse și de Jugendherberge Dresden, o
dată ce plata a fost facută și locul a fost confirmat, cererea de anulare a participării poate fi efectuată
doar în schimbul unei taxe de anulare. Aceasta constă în jumătatea sumei achitate pe pachetul opțional.
Dacă locul rezervat anterior devine ulterior ocupat, atunci taxa de participare achitată va fi rambursată
doar în valoare de 80%. Rambursarea taxei achitate, dar și posibilitatea de anularea a participării la
ATORG Dresden 2019 cu două săptămâni înainte de începerea evenimentului nu mai pot fi luate, din
păcate, în considerare.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!
Echipa organizatoare ATORG
Coordonator și Vicepreședinte ATORG:
Diacon Teodor Tăbuș
Tel.: 0049(0)15253926484
Email: secretar.atorg@gmail.com
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Formular de înscriere
Întâlnirea Anuală ATORG Dresden, 11. – 13.10.2019

Nume
Prenume
Vârsta
Ocupația
Localitate
Email
Telefon

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Sunt de acord, în mod expres și neechivoc, ca datele mele cu caracter personal (nume, prenume, vârstă, adresă, e-mail,
telefon) să fie colectate și prelucrate de ATORG și transmise și altor destinatari, în condiții de securitate, în scopul primirii
de informații legate de întâlnirile anuale ATORG viitoare. Totodată, știu că, în conformitate cu prevederile Regulamentului
general privind protecția datelor (Reg. UE nr. 679/2016), pot exercita următoarele drepturi în legătură cu datele mele cu
caracter personal: dreptul de acces, dreptul de a solicita rectificarea și actualizarea datelor, dreptul de a solicita
restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe, dreptul de opoziție, dreptul de a fi uitat, dreptul de portabilitate a
datelor, și dreptul de a-mi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, contactând ATORG la adresa de mail
secretar.atorg@gmail.com

Număr de persoane:
1 persoană – vin singur
_ persoane – vin cu familia ( __ copii de ______ ani)
Perioada de participare:
vineri – duminică (11.10 – 13.10.2019) – 120 EUR adulți / 105
EUR tineri
sâmbătă, ziua conferinței (12.10.2019) – 40 EUR adulți / 30
EUR tineri
Finanțare (sistemul de burse):
solicit ajutor pentru finanțare
aș putea co-finanța la nevoie
1 persoană (120 EUR)

sau

_____ EUR

Alte mențiuni (vă rugăm să specificați: a) numele și vârsta tuturor participanților pe care îi înscrieți, b)
daca veți servi mesele opționale din pachete, c) dacă sunteți vegetarian(ă), d) alt aspect de care ar
trebui să ținem cont):

