
CENTRUL SFÂNTUL IOAN CASIANCENTRUL SFÂNTUL IOAN CASIAN



Centrul Sfântul Ioan Casian, Centrul Sfântul Ioan Casian, 
pe care îl dorim cât mai primitor pe care îl dorim cât mai primitor 

pentru toți credincioșii din cele două pentru toți credincioșii din cele două 
Mitropolii din Europa Occidentală Mitropolii din Europa Occidentală 

va cuprinde:va cuprinde:



- o casă- o casă



- o capelă din piatră- o capelă din piatră



- un parc mare - un parc mare 
cu locuri de parcare cu locuri de parcare 



unde vor fi construite: unde vor fi construite: 
(într-o primă etapă)(într-o primă etapă)

 -  un altar de vară                  -  un altar de vară                 



- un « muzeu viu » la dimensiuni reale: - un « muzeu viu » la dimensiuni reale: 

reconstituirea unui sat țărănesc reconstituirea unui sat țărănesc 
cu case din lemn cu case din lemn 
în stil tradiționalîn stil tradițional

cu o biserică în centrul satuluicu o biserică în centrul satului



- pădure generoasă- pădure generoasă



ACTIVITĂȚI PENTRU TINERI:ACTIVITĂȚI PENTRU TINERI:



SCOUT, NEPSISSCOUT, NEPSIS
junior, seniorjunior, senior  

cadru ideal pentru tabere cadru ideal pentru tabere 
și întâlniri scout:și întâlniri scout:



Posibilitatea de a construi Posibilitatea de a construi 
cabane în copacicabane în copaci



Activități Activități  pentru pentru CEI MICI : CEI MICI :  
vizita satului tradițional; vizita satului tradițional; 
picnic în cadrul natural; picnic în cadrul natural; 

plimbări cu poneii plimbări cu poneii 
precum și alte activițățiprecum și alte activițăți



                          



TABERE PENTRU TINERI TABERE PENTRU TINERI 

  



pentru toate vârstele:  pentru toate vârstele:  

      7-12     13-17          17-25   25-33 7-12     13-17          17-25   25-33 



Crearea uneiCrearea unei  

academii pentru tineri academii pentru tineri 
  



Crearea unei școliCrearea unei școli



PENTRU ADULȚI:PENTRU ADULȚI:



Centrul Dumitru Stăniloae  Centrul Dumitru Stăniloae  
  



Întâlniri regulate cu clerulÎntâlniri regulate cu clerul



Întâlniri cu doamnele preoteseÎntâlniri cu doamnele preotese



Sesiuni de formare cu catehețiiSesiuni de formare cu cateheții



Week-end’uri pe diferite temeWeek-end’uri pe diferite teme



Mari adunări periodice: Mari adunări periodice: 



congrese, colocvii,congrese, colocvii,



adunări eparhialeadunări eparhiale



PENTRU CEI ÎN VÂRSTĂ:PENTRU CEI ÎN VÂRSTĂ:



Întâlniri cu cei în vârstă  Întâlniri cu cei în vârstă  
pe teme specifice pe teme specifice 

acestei perioade a viețiiacestei perioade a vieții



Primirea persoanelor Primirea persoanelor 
care sunt la sfârșitul viețiicare sunt la sfârșitul vieții






