CeRC D. Stăniloae – 2010
Conferinţă despre Pr. Prof. Dumitru Stăniloae- 2010
Centrul
Religios-Cultural
“Dumitru Stăniloae” din
Viena a organizat sâmbătă 9
oct. si duminica 10 oct. o
Conferinţă despre Pr. Prof.
Dumitru
Stăniloae.
Conferinţa a fost prezentată
de poeta Lidia Stăniloae,
fiica Părintelui, care este
prezentă la Viena în mod
special pentru acest moment.
Cu acest prilej, sâmbătă
dimineaţă, de la ora 10 s-a
săvârsit
Sf.
Liturghie
arhiereasca la Capela acestui
Centru Religios, de către IPS
Mitropolit Serafim, iar seara,
de la ora 18, la biserica Sfantul Apostol Andrei s-a oficiat slujba vecerniei urmată de o slujbă de
pomenire a Pr. Dumitru Stăniloae la împlinirea în aceste zile a 17 ani de la trecerea marelui nostru
teolog în Ȋmpărăţia Luminii.
Comuniune duhovnicească şi artistică la Biserica Ortodoxă Română din Viena- 2010
Centrul Religios-Cultural ”Dumitru Stăniloae” din Viena a organizat sâmbătă, 27 noiembrie, o seară
culturală, în cadrul căreia a fost prezentată expoziția: “Bucuria realului în formă și culoare”, tablouri
care reprezintă diferite teme și care au fost pictate de câțiva credincioși ai parohiei (Dr. Bogdan Mirela,
Bordeianu Gabriela, Dr. Braneti Aurelia, Croitoru Emilian, Rogojanu Radu, Schuller Paula, Ștefan
Adriana, Toma Victor) sub îndrumarea domnului Profesor Mag. Ioan Buliga, cel care a pictat
iconostasul bisericii ortodoxe române din acest loc. De asemenea, au fost prezentate și goblenuri
lucrate de doamna preoteasă Domnica Dura.
După slujba Vecerniei, expoziția a fost deschisă de Pr. Paroh Dr. Nicolae Dura, care a arătat legătura
dintre cultură și cult, a felicitat preocupările acestor enoriași și a salutat prezența numeroșilor oaspeți
români și austrieci. În cuvântul rostit la început, Profesorul Ioan Buliga și-a exprimat bucuria de a
lucra cu persoane din diferite domenii profesionale, dar care, în timpul liber, s-au decis să caute
bucuria în artele frumoase. Mereu, munca acestor novici ai picturii se împletește armonios cu profunde
trăiri
spiritual
ortodoxe.
Acolo
unde
au
fost
desăvârșite icoanele pentru
iconostasul bisericii și unde
de multe ori s-au făcut
rugăciuni pentru împlinirea
acestei lucrări sfinte, acolo se
desfășoară această activitate
care leagă arta și cultura de
spiritualitatea noastră. Cadrul
cultural a fost înfrumusețat
printr-un concert ținut de
către Nicoleta Radu(soptan),
Zoltan Nagy(bass-bariton) și
Lorelei
Petrescu(pian),
cântăreți ai Operei din Viena.

