
		

	 	
	 	
	 	 	
	

 
 
 
 

  
 

  
 

	

	 	 	 	

	 	 	

	

Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde 

Hl. Paraskevi - Bamberg 

	

Rumänisch-Orthodoxe 
Metropolie für Deutschland, 
Zentral- und Nordeuropa (KdöR) 
Rumänisch-Orthodoxe 
Kirchengemeinde                     
„Hl. Paraskevi“ - Bamberg  

 
Pfarramtsbüro      

Andreas Hofer Str. 21            
96049 Bamberg 
 
Pfarrer Ionuț Păun                      

Tel.: 0176 3800 4659           
Email: pr.paun@yahoo.de 
www.BambergOrthodox.de 

Förderverein Oikonomia der Rumänisch-Orthodoxen 
Kirchengemeinde Bamberg e.V.  
VR 200667                                
 
Geschäftsführer                                                  
Pfarrer Ionuț Păun 

1. Vorsitzender                                                   
Aurelian Gurguță 

Bankverbindung 
              
Sparkasse Bamberg 
IBAN  DE21 7705 0000 0302 6495 87 
BIC: BYLADEM1SKB 
 
Gläubiger-ID: 
DE61ZZZ00001958465 

Sankt Johannes Kirche 
Andreas-Hofer-Str. 21   
96049 Bamberg 

Pfarrer Ionuț Păun             
Tel.:0176/38004659              
Email: pr.paun@yahoo.de 
www.BambergOrthodox.de  

  
Taina Sfântului Botez reprezintă o mare bucurie și responsabilitate pentru toți cei implicați în 
organizarea sau săvârșirea ei și are un mare impact sufletesc asupra tuturor, nu numai asupra 
celui ce urmează a se boteza. De aceea este foarte importantă pregătirea sufletească și 
trupească a celui ce se botează, a părinților trupești, a părinților sufletești (nașilor) și a 
participanților la slujbă. 
 
Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru săvârșirea slujbei Botezului sunt următoarele: 
 

- părinții și nașii copilului să fie membri ai parohiei noastre (detalii despre dobândirea 
calității de membru – în pagina alăturată); 

- părinții și nașii copilului să se spovedească în prealabil și să participe la cateheza 
pregătitoare; 

- nașii copilului să fie de confesiune ortodoxă și să poată rosti Crezul (Simbolul credinţei). 
 
Pentru slujbă sunt necesare următoarele 
 

- copie certificat naștere (adăugaţi domiciliul părinţilor şi al naşilor, numărul de telefon 
și adresa de email); 

- lumânare botez (se poate procura de la biserica noastră); 
- un set nou, complet de hăinuțe 
- o bucată de pânză albă de aprox. 1,5 m pătrați (sau un prosop alb mai mare) – pentru 

șters pruncul; 
- sticluță cu ulei (preferabil de măsline); 
- prosop și săpun (pentru preot); 
- o panglică (fașă) de culoare albă, roz sau bleu de aprox. 1,5 m (3-4 cm lățime); 
- cruciuliță pectorală cu lănțișor. 

 
Nu există taxă pentru slujbă.  
 

Taina Botezului 
	


