
		

	 	
	 	
	 	 	
	

 
 
 
 

  
 

  
 

	

	 	 	 	

	 	 	

	

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  

Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru săvârșirea slujbei Cununiei sunt următoarele: 

- mirii și nașii să fie membri ai parohiei noastre (detalii despre dobâdirea calității de 
membru – în pagina alăturată;. 

- mirii și nașii să participe la o pregătire religioasă pentru Taina Cununiei: dialog şi 
spovedanie cu preotul; 

- naşii să fie membri ai Bisericii Ortodoxe şi sa fie cununaţi religios (în biserică). 

Pentru slujbă sunt necesare următoarele: 

- certificat de căsătorie civilă (copie), se adaugă: adresa mirilor, adresa şi numele naşilor, 
numărul de telefon și adresa de email; 

- verighetele și două lumânări (lumânările se pot procura de la biserică); 
- o sticlă de vin roșu (dulce); 
- pișcoturi. 

Nu se pot face nunţi în următoarele zile şi perioade de peste an: 

- în cele patru posturi de peste an, ca şi în toate zilele de post din cursul anului: miercurea 
şi vinerea, Ziua Crucii (14 septembrie), Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 
august). 

- în săptămâna brânzei (sau săptămâna albă), care este socotita ca vreme de pregătire 
pentru post. 

- în săptămâna luminată (dintre Duminica Paştilor şi Duminica Tomii), în Duminica 
Rusaliilor, în timpul dintre Crăciun si Bobotează, precum şi în ajunul tuturor 
praznicelor împărăteşti. 

Nu există taxă pentru slujbă.   

 

Taina Cununiei 
	


