
 

 
 

Întâlnirea ATORG SÜD 
Tübingen 3-5 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATORG Tübingen, cu binecuvântarea PS Sofian, episcop vicar al Germaniei,          
Europei Centrale și de Nord, vă invită în perioada 3-5 mai 2019 la întâlnirea              
regională a tinerilor români ortodocși din ATORG SÜD, pentru a ne cunoaște și             
a stabili legături, ori a le întări, dând în acest fel mărturie prin prietenie 
 
Întâlnirea se va desfășura în cadrul parohiei Tübingen, cu ocazia hramului           
bisericii, Sf. M. Mc. Gheorghe. Împreună cu Părintele Constantin Sturzu,         
consilier al Sectorului comunicare şi relaţii publice al Arhiepiscopiei Iaşilor și           
Purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, vom aborda tema           
„Provocările mărturisirii ortodoxe în ziua de zi”. 
 
La întâlnirea regională ATORG SÜD ne propunem să reflectăm asupra noilor           
provocări ale contemporaneităţii și viitorului din perspectivă ortodoxă, atât prin          
conferinţa Pr. Constantin Sturzu, dar și în cadrul unor grupe de discuţii.  

Mărturie prin prietenie 



 

 

Programul: 
 

Vineri 3. 05. 2019 

Sosirea participanţilor 

18:00 Punct de întâlnire: Biserică Tübingen 

 Taina Sfântului Maslu 

 Seara duhovnicească cu PS Sofian, Pr. Constatin Sturzu și  Pr.  
 Nicolae Gilla 

 

 
Sâmbătă 4. 05. 2019 

08:00 Utrenia și Sf. Liturghie arhierească cu ocazia hramului parohiei 

13:00  Masa de prânz (Turmgaststätte Walddorfhäslach) 

16:00 Plimbare cu Stocherkahn-ul pe Neckar / grupe de discuţii 

18:00 Vizitarea orașului  

19:30  Cina (restaurant Meteora) 

 Activităţi de socializare 
 
  

Duminică 05. 05. 2019 

08:30 Utrenia și Sfânta Liturghie 

13:00 Agapă la biserică 

14:00 Conferinţă Pr. Constatin Sturzu cu tema „Provocările 
 mărturisirii ortodoxe în ziua de azi“ 

16:00 Plecarea participanţilor 
 
  

Mărturie prin prietenie 



 

Locaţiile: 
● Biserica din Tübingen 
                Drosselweg 10, 72076 Tübingen 
● Restaurantul Meteora 
                Weizsäckerstraße 1, 72074 Tübingen 

 

Transportul: 
● Fiecare participant în parte este responsabil de propriul transportul. 
● După înscrieri, vom încerca să grupăm pe fiecare, astfel încât cei care            

vor călători cu mașinile proprii, să poată lua și alţi participanţi cu ei. 
 

Cazarea: 

● Cazarea se va face la enoriașii din parohie 
 

Mesele: 

● Masa de sâmbătă:  
Prânz: Restaurant Turmgaststätte Walddorfhäslach  
Seara: Restaurant Meteora 

● Masa de duminică:  
Agapa este organizată de parohia Tübingen 

 

Costurile: 

● Mese: costurile mesei de sâmbătă seara vor fi suportate de fiecare           
participant în parte 

● Cazare: gratuită 
● Transportul: e responsabilitatea participanţilor 

 

Înscrierea: 

● Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul online până pe data 
de 12 aprilie 2018: https://goo.gl/forms/TpCRBZ0E7jweil4S2 

● În funcţie de locurilor de cazare disponibile, doritorii vor primi 
confirmarea participării pe e-mail. 

Mărturie prin prietenie 

https://goo.gl/forms/TpCRBZ0E7jweil4S2


 

 

Sosirea la locul de întâlnire: 
● Punctul de întâlnire cu participanţii: Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe“,          

Drosselweg 10, 72076 Tübingen 
Participanţii care vor veni cu trenul pot ajunge la punctul de întâlnire cu             
autobuzul nr. 2, staţia Sand Drosselweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact:  
 017635929191 

     gniscoveanu@yahoo.com 

      https://www.facebook.com/atorGermania/ 

 
Vă așteptăm cu bucurie, 
echipa ATORG Tübingen 

Mărturie prin prietenie 


