Întâlnirea Anuală ATORG Freiburg 2017
Mărturie prin prietenie

În perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2017, Asociația Tinerilor
Ortodocși Români din Germania (ATORG), cu binecuvântarea ÎPS Părinte
Mitropolit Serafim, sub preşedinţia PS Episcop Vicar Sofian Braşoveanul,
vă invită la întâlnirea anuală a tuturor membrilor și susținătorilor săi.

Ediția de anul acesta se va desfășura în orașul
Freiburg, landul Baden-Württemberg (BW) și îl
va avea conferențiar pe Părintele diacon lector
univ. dr. Adrian Sorin Mihalache, de la
Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Pr. diac.
Mihalache este doctor în filosofie, are studii de
specialitate în teologie ortodoxă, matematică,
fizică teoretică și psihologie. În prezent, este
doctorand în Științe Medicale, Universitatea de
Medicină și Farmacie "Carol Davila", București.
Pr. diac. dr. Mihalache are o vastă experiență în
dialogul dintre Religie și Știință.
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Întâlnirea ATORG Freiburg 2017 va avea ca temă de dezbatere:

Frumusețile Creației și modul în care datele cunoașterii
științifice pot fi trepte către sporirea în credință
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae definea lumea, în totalitatea ei, ca operă creatoare a iubirii
lui Dumnezeu, ca operă a libertății divine, destinată îndumnezeirii, ca dar pentru ca El să
realizeze un dialog progresiv în iubire cu noi. Tot Pr. Stăniloae afirma: „lumea [...] este un
cuvânt, sau o cuvântare coerentă a lui Dumnezeu către om, într-o înaintare continuă. […]
lumea a fost facută pentru ca omul să se poată folosi de ea în creșterea lui în comuniunea cu
Dumnezeu. Ea a fost creată în vederea omului. [...] Dumnezeu susține lumea în dezvoltarea ei
și cheamă pe om continuu la un răspuns și prin aceasta face posibilă existența lui trează și
intensă, sau legatura responsabilă cu eternitatea. [...] din puterea creatoare a lui Dumnezeu,
Care a creat lumea din nimic, își ia originea puterea creatoare limitată a omului asupra
naturii. Creația limitată a omului se întemeiază pe actul creației din nimic al lui Dumnezeu”.
Prin urmare, din actul creator divin al lumii ar decurge atât frumusețile creației, cât și
modalități științifice de cunoaștere a creației divine. Se impun, totuși, câteva întrebări. Sunt
datele cunoașterii științifice rodul și realizarea unei gândiri creatoare în natură, în fapt
descoperirea adâncă a rațiunilor lui Dumnezeu ascunse în lume? Sunt datele științifice
rațiunile lumii plasticizate, create din nimic de Dumnezeu? Sunt datele științifice mijloacele
necesare omului nu numai pentru sine, ci și pentru semenii lui? În ce măsură pot acestea
determina o cunoaștere mai adecvată a omului, în totalitatea sa? În ce măsură ajută datele
științifice la spiritualizarea, la înduhovnicirea, la «subțierea» și edificarea omului? Plecând de
la imboldurile de gândire ale Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, dar și de la întrebările puse, dorim
ca anul acesta să dezbatem tema sus enunțată alături de toți invitații și participanții ATORG
Freiburg 2017.

De asemenea, 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.
Ca și în anii anteriori, programul Întâlnirii ATORG Freiburg 2017 va
cuprinde, pe lângă conferință, grupe de discuții (inclusiv o grupă în limba
germană), momente de rugăciune, activități de recreere și program cultural.

Vă așteptăm pe toți cu mare drag!
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Programul întâlnirii
Vineri, 29.09.2017
începând cu ora 14:00

Sosirea și cazarea participanților

15:00 – 17:45

Vizitarea împrejurimilor, drumeție de-a lungul râului
Dreisam (opțional)

18:00 – 19:00

Masa de seară (opțional, 7,00 € pers.)
Deschiderea ATORG Freiburg 2017, bine v-am regăsit!
Rugăciunea de seară

20:00 – 21:30

Sâmbătă, 30.09.2017
07:30 – 07:55

Rugăciunea de dimineață

08:00 – 08:45

Micul dejun

09:00 – 12:00

Conferință (I)

12:15 – 13:15

Masa de prânz

13:30 – 14:45

Timp liber

14:45 – 18:00

Conferință (II): Sesiunea de întrebări și răspunsuri sau
grupe de discuții tematice (în număr de cinci, împreună
cu invitații), cu pauză de cafea și prăjituri

18:00 – 18:45

Masa de seară

19:30 – 20:30

Vecernia sau Rugăciunea de seară

începând cu ora 21:00

Prezentarea activităților ATORG pe anul 2016/2017,
program cultural, program de socializare, discuții libere

Duminică, 01.10.2016
până în ora 08:45

Predarea cheilor!

09:00 - 12:30

Utrenia și Sf. Liturghie Arhierească (celebrată de PS
Episcop Sofian Brașoveanul, Parohia ortodoxă română
„Sfântul Mina” din Freiburg)

13:00 - 14:30

Masa de prânz (Parohia ortodoxă română „Sfântul
Mina” din Freiburg)

14:40 - 16:00

Discuție de încheiere ATORG 2017, rezultate și
perspective (Parohia ortodoxă română „Sfântul Mina”
din Freiburg)
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Cazare
Adresa
Jugendherberge Freiburg
Kartäuserstr. 151
79104 Freiburg
Cazarea se va face la Jugendherberge Freiburg, în camere fie de două, trei sau patru
persoane, fiecare cameră având grup sanitar propriu. De asemenea, există și camere de o
persoană, însă numărul acestora este foarte limitat. 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.).
La repartizarea pe camere se va ține cont de ordinea înscrierilor. Prioritate mai mare
primesc familiile cu copii mici.
Mai multe detalii despre locație, a se vedea:
http://freiburg.jugendherberge-bw.de/de-DE/Portraet

Poziționare și Transport
Orașul Freiburg cu basilica lui, Münster, construită în stil gotic, este considerat capitala
Pădurii Negre. În atragătoarea inimă a orașului vechi străbat pârâurile curgătoare (die
Freiburger Bächle) specifice orașului Freiburg, prin străzile și aleile pietruite. Locația
Jungendherberge se află în partea de est a orașului, într-o zonă de protecție a naturii, la
marginea pădurii.
Pentru detalii despre orașul Freiburg, dar și despre posibilitățile de vizitare a unor
obiective turistice, a se vedea: https://www.freiburg.de/pb/,Lde/225797.html.
La Jungendherberge Freiburg se poate ajunge astfel:
Din gara centrală Freiburg (Freiburg Hauptbahnhof), se poate lua tramvaiul linia 1, în
direcția Littenweiler până la stația Freiburg Römerhof (max. 17 minute). De acolo, se poate
merge pe jos ca. 15 min. până la locația Jungendherberge, Kartäuserstraße 151 - există
indicatoare pe parcurs. O hartă a zonei se poate găsi pe adresa de internet a programului de
transport
public
din
Freiburg:
https://www.vag-freiburg.de/fahrplanlinien/fahrplanauskunft.html.
Cu mașina sau autocarul se poate ajunge astfel:
De pe A 5, luați ieșirea autostrăzii Freiburg Mitte, spre direcția Titisee-Neustadt via
B31. Înainte de intrarea tunelului, virați stânga, urmați indicatorul „Freiburg Ebnet“ respectiv
„Fußballstadion“. După aceea, conduceți via Schwarzwaldstraße și Sandfangweg și ați ajuns.
De pe B31 din direcția Schwarzwald (Pădurea Neagră):
Înainte de intrarea tunelului, virați dreapta, urmați indicatorul „Freiburg Ebnet“
respectiv „Fußballstadion“. După aceea, conduceți via Kapplerstraße și Heinrich-Heine Straße
și ați ajuns.
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Zonă cu protecție de mediu (Umweltzone) Freiburg:
Începând cu 1. Ianuarie 2013 au voie să circule în toate zonele cu protecție de mediu
existente în Landul Baden/Wüttenberg numai autovechiculele cu placheta auto verde. Vă
rugăm, prin urmare, ca înainte de a călători spre Jugendherberge, să vă procurați o
asemenea plachetă auto verde.
Parcare auto la Jungendherberge:
Pentru cei care vor veni cu propriul autovehicul există 25 de locuri de parcare disponibile,
netaxabile; există, de asemenea și 3 locuri de parcare pentru autocare.
Adresa Bisericii:
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Mina“ din Freiburg, Preot Paroh Mircea Tudorache
Biserica St. Cyriak, Kirchbergstraße 6, 79111 Freiburg-Lehen
Detalii despre Parohia Ortodoxa Română „Sfântul Mina”:
http://www.biserica-freiburg.de/de/

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

Pachetul 1
110 EUR

Sâmbătă
Ziua conferinței
Pachetul 2
40 EUR

Tineri (6-26 ani)

100 EUR

30 EUR

Copii (0-5 ani)

---

---

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, 7,00 € pers.)
• sâmbătă (pachet 2): participare la conferință și masa de prânz (cina este opțională,
7,00 € pers.)

Burse ATORG
Ca în fiecare an, ATORG dorește să ofere 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 (a se vedea mai jos);
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 Freiburg 2017
Datorită condițiilor de înscriere și de anulare stricte impuse și de Jugendherberge
Freiburg, 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 Freiburg
2017 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:
Diacon Teodor Tăbuș
Tel.: 0049(0)15253926484
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Formular de înscriere
Întâlnirea Anuală ATORG Freiburg, 29. 09 – 01.10.2017
Nume
Prenume
Vârsta
Localitate
Email
Telefon

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Număr de persoane:
1 persoană – vin singur
_ persoane – vin cu familia ( __ copii de ______ ani)
Perioada de participare:
vineri – duminică (29.09 – 01.10.2017) – 110 EUR adulți /
100 EUR tineri
sâmbătă, ziua conferinței (30.09.2017) – 40 EUR adulți / 30
EUR tineri
Transport:
vin cu mașina
vin cu avionul până la __________________
vin cu trenul / autobuzul până la ________________
Finanțare (sistemul de burse):
solicit ajutor pentru finanțare
aș putea co-finanța la nevoie
1 persoană (110 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):
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