Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
din Berna, Solothurn și împrejurimi
și
CENTRUL PAROHIAL SOCIAL - CULTURAL „Sfântul Nicolae”
din Berna

Newsletter - Ediție Noiembrie - 2018
Prin activitatea sa, Centrul se adresează tuturor românilor din Elveția, comunităților
din Alsacia(Franța) și Baden-Württemberg(Germania) aflate în arealul Basel(comunități formate în bună
parte din muncitori transfrontalieri în Elveția) dar şi publicului elvețian în general.
Din dorinţa de a crea coeziune în cadrul comunității românești venim în întâmpinarea publicului,
organizând programe culturale variate – concerte, conferinţe, piese de teatru, curs de pictură pentru copii
sau expoziţii – program menit să valorifice multiplele posibilitaţi de manifestare culturală la nivel local.
Din perspectiva: „comunitatea zidește persoana umană”- vă invităm cu drag să consultaţi
programul cultural şi să participaţi la evenimentele organizate de Centrul Parohial Social-Cultural ,,Sfântul
Nicolae’’ Berna.

2018. Calendarul evenimentelor
Noiembrie, 2018
Concert de muzică bănățeană _ Kastellweg 7 Berna
Sâmbată,
10 Nov, 2018
de la orele 17:00
Comunitatea Românilor din
Banatul Sârbesc

organizează la
Centrul Parohial Social-Cultural
din Berna
primul
Concert de muzică bănățeană
din Elveția

Decembrie, 2018
Conferință - Părintele Nicolae Tănase _ Kastellweg 7 Berna
Sâmbată,
01 Dec, 2018
de la orele 17:00
„Când pare că ai pierdut tot, ți-a
rămas puterea de a te ruga”
„Dumnezeu are putere să ne ridice.
Condiţia este una: să vrem!”

Conferinţă şi Dialog cu Părintele Nicolae Tănase

Părintele Nicolae Tănase, căsătorit și tată a 6 copii, este preot într-un sat din România, Valea
Plopului. Părintele Nicolae se bate pentru viață, înțeleasă ca dar de la Dumnezeu.
În anul 1990, Părintele Nicolae a început lupta sa împotriva avorturilor prin predicare. Unele
tinere renunță să avorteze, dar nu-și pot permite un copil din motive social-economice.
Pentru aceasta, Părintele Nicolae înființeză în anul 1994, asociația PRO VITA : PENTRU VIAȚĂ
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Decembrie, 2018
Concert – Mini Centenar _ Kastellweg 7 Berna

Duminică,
02 Dec, 2018
de la orele
14:00

De la copii pentru copii
Omagierea Centenarului Marii Uniri
Concert de muzică populară și clasică
susținut de Valentina si Claudiu Danciu alături de
copiii parohiilor din Berna și Basel
acompaniază Alin Wancek
EVENIMENT CARITABIL

2019. Calendarul evenimentelor
Februarie, 2019
Simpozion - Prof. Dr. Pavel Chirilă _ Kastellweg 7 Berna
Sănatate si Viaţă

Prof. dr. Pavel Chirilă este doctor în
ştiinţe medicale, profesor de Bioetică
laică şi creştină, medic primar medicină
internă cu supraspecializare în fitoterapie
şi homeopatie. Este preşedintele
Asociaţiei Române a Medicilor
Fitoterapeuți (ARMF), este fondator si
medic primar al Centrului Medical
NATURALIA, doctor in stiinte medicale,
membru al Institutului Boiron – Lyon

Sâmbată,
09 Feb,
2019
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Februarie, 2019
Întâlnire cu Dan Puric _ Kastellweg 7 Berna

Duminică,
10 Feb, 2019

Din dragoste pentru frumos
- actor și regizor român a jucat atât în teatru cât și în film.

Aprilie, 2019
Weekend Duhovnicesc – Ediția a 12 a _Kastellweg 7 Berna

Vineri, 05 Apr,
Sâmbată, 06 Apr,
Duminică, 07 Apr,
2019
INVITAŢI
Parohii Elveția/Asociația
Tinerilor Ortodocși –
NEPSIS /ATORG
Conferinţe şi Dialog cu Pr. Constantin Sturzu şi doamna Preoteasă Cristina
Sturzu: Părintele Constantin Sturzu este Consilier al Sectorului comunicare şi relaţii publice al

Arhiepiscopiei Iaşilor și Purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Este dublu licențiat, absolvent, ca șef de promoție al Facultății de Filosofie și al Facultății de
Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, doctor în filosofie, cu mențiunea „Magna cum laudae”.
Are publicate sute de articole în reviste bisericești și în presa laică, a fost realizator și
producător de emisiuni radio și TV. Este unul dintre fondatorii cotidianului „Ziarul Lumina” și
ai portalului ortodox doxologia.ro.
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Octombrie, 2019
Seminar – Pr. Diacon Sorin Mihalache _ Kastellweg 7 Berna
Vineri, 18 Oct,
Sâmbată, 19 Oct,
Duminică, 20 Oct,
2019

INVITAŢI
Gânduri care te pun pe gânduri :
Conferinţe şi Dialog cu Pr. Lect. Dr. Sorin
Mihalache

Parohii Elveția/Asociația Tinerilor
Ortodocși – NEPSIS / ATORG

Centrul Parohial Social-Cultural ,,Sfântul
Nicolae’’ Berna ca punte de legatură,
ramâne deschis colaborării cu Institutul
Cultural Român si Ambasada României
și ar putea sprijini evenimente
organizate în colaborare cu elveţienii.
https://biserica-ortodoxa-berna.ch/
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2018. Arhiva Evenimentelor
Noiembrie, 2018
Hrană sufletească pentrul omul zilelor noastre
Vineri, 02 Nov, 2018 – duminică, 04 Nov, 2018
„Ce preţ are sufletul tău?”
„Tinerețea noastră în slujba tinereții Bisericii.”
„Dobândește discernământ în alegerea lucrurilor de
folos pentru viaţa ta.”

INVITAŢI
Parohii Elveția/Asociația Tinerilor
Ortodocși din Franța-NEPSIS/
Asociația Tinerilor Ortodocși din
Germania-ATORG

Conferinţe şi Dialog cu Pr. Constantin
Necula, absolvent al Facultăţii de Teologie „Andrei
Șaguna“ din Sibiu, doctor în teologie, specializarea
catehetică-omiletică și pedagogie creștină, autor de
volume de predici, de studii și articole dar și de cărți
pentru copii și tineret. A tradus mai multe cărți și a scris
articole în publicații din țară și străinătate. A semnat
zeci de studii în limba română și în limbi străinefranceză, italiană, germană și numeroase recenzii. A
susținut 150 conferințe în țară și în străinătate și a
participat la emisiuni de radio și de televiziune naționale
cât și internaționale.

6

Septembrie, 2018
Weekend Duhovnicesc– Ediția a 11 a
Vineri, 21 Sep, 2018 – duminică, 23 Sep, 2018
„A trăi bine și a fi bun”- Provocările societății
contemporane și exigențele vieții duhovnicești.
„A ști pentru a fi”- Valoarea credinței în societatea
cunoașterii.
„Binefacerile bunătăţii”- Medicina și spiritualitatea
creștină, despre roadele spirituale și efectele medicale
ale virtuților.

INVITAŢI
Parohii Elveția / Asociația
Tinerilor Ortodocși din FranțaNEPSIS / Asociația Tinerilor
Ortodocși din Germania -ATORG

Conferinţe şi Dialog cu Pr. Lect. Dr. Sorin
Mihalache, licenţiat în matematică şi teologie, a
absolvit cursuri de master în psihologie, filosofie,
teologie şi fizică teoretică, doctor în Filozofie, cadru
didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi,
editor executiv al „Journal for Interdisciplinary Research
on Religion and Science”, coordonator al Centrului de
Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei
„Solidaritate şi Speranţă”, fiind implicat şi în alte
proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar.
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Mai, 2018

Aprilie, 2018

Sfințirea bisericii din Berna, eveniment de interes pentru presa din Elveția:
https://www.derbund.ch/bern/stadt/rumaenische-kirchenfuersten-weihen-berner-kircheein/story/23046508
https://www.bernerzeitung.ch/region/bern/RumaenischOrthodoxe-uebernehmenTiefenauKirchenzentrum/story/27031491
http://www.bistum-basel.ch/Organisationsentwicklung-Pastoralraume/Heiligkreuz-ist-nichtmehr-katholisch.html
https://www.kath.ch/newsd/aus-berns-heiligkreuz-kirche-wurde-die-kirche-desgrossmaertyrers-georg/
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Aprilie, 2018
Încondeierea Ouălor
de Pasti
Duminică, 1 aprilie
Atelierul de
încondeiere a ouălor
de Paști pentru copii
și tineri cu vârste între
7 și 18 ani.
.

Parohia din Berna și activitățile desfășurate, la televiziunea din Serbia:
http://media.rtv.rs/sr_lat/magazin-tv/37391
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Februarie, 2018

2017. Arhiva Evenimentelor
Decembrie, 2017
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Decembrie, 2017
Eveniment LIVE
După 10 ani din nou în Elveția!
Colindele care ne aduc
mereu în suflet
bucuria
Crăciunului!

Noiembrie, 2017
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