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Tabăra a fost organizată pentru copii cu vârste între 9-13 ani în perioada 11-17 Iunie. Locația
taberei a fost aleasă departe de agitația urbană, în afara localității Cimolais la o altitudine de
827 m, în parcul național Dolomiti; o zonă de munte foarte apreciată de turiști, în care poți
admira frumusețea munților, pădurile de pin și fag, pajiștile pline cu flori și unde din când în
când poți vedea căprioare, transmite Romanian Global News.

În total au participat 37 copii: 22 copii din Treviso, 4 copii din Prata de Pordenone, 4 copii din
Pordenone, 3 copii din Belluno, 4 copii din Udine. Au fost permanent prezenți: pr Kociorva
Marius-Treviso; pr. Pascariu Constantin-Prata de Pordenone și preoteasa Kociorva Felicia. Iar
pr. Damascan Mihai-Conegliano a fost prezent o zi, pr. Deac Iustinian-Udine 2 zile, pr. Octavian
Schinteie o zi.

Pe durata taberei au fost organizate diverse activități și ateliere de creație, am organizat
concursuri sportive, s-au făcut drumeții prin păduri și s-au vizitat obiective turistice si culturale,
iar la sfârșitul taberei am făcut tradiționalul foc de tabără.

În fiecare dimineața și seara s-a săvârșit rugăciunea urmată de o scurtă cuvântare, la care au
participat copii citind pe rând rugăciunile cu zel. Joi seara după rugăciunea de seară, copii s-au
mărturisit iar Vineri dimineața au participat la Sf. Liturghie, săvârșită în sobor de pr. Kociorva
Marius, pr. Pascariu Constantin și pr. Iustinian Deac. Toți copii taberei au participat la aceste
activități cu bucurie, cu entuziasm și interes.

Atelierele de creație au fost împărțite pe grupe: atelierul de desen și pictură în care au fost
ajutați și îndrumați de D-na Ana...; atelierul de desen pe asfalt și colaj, împreună cu d-na
preoteasă Felicia Kociorva, unde au învățat sa construiască o bisericuță pe care au luat-o
acasă ca amintire. Atelierul de construit Smartphonul Flinstone îndrumați de pr Kociorva M.
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Pr. Dămășcan le-a ținut copiilor o scurtă lecție despre icoanele ortodoxe, pr. Kociorva Marius și
pr. Pascariu Constantin s-au implicat în organizarea întrecerilor sportive, a drumețiilor prin
pădure și la muzeul faunistic al parului național Dolomiti.

Seara după cină, copii au vizionat împreună cu preoții, documentare despre mănăstirile
românești din Moldova și din alte zone ale României, îmbogățindu-și cunoștințele culturale și
istorice îndemnați fiind totodată să și viziteze aceste comori ale spiritualității românești.

În cadrul drumețiilor făcute prin păduri, copii au fost învățați să cunoască pe Dumnezeu
Creatorul, din natura înconjurătoare: din frumusețea florilor, din măreția munților, din bogăția
pădurilor...cunoscându-le totodată și valoarea lor pentru viața notară și învățându-i să se bucure
de ele. De asemenea au fost învățați cum să se orienteze geografic cu busola, după mușchiul
copacilor, după șirul apei...

Interesant a fost și micul atelier de îndemânare practică și de gătit, la care au participat fetele
din tabără, gătind o prăjitură împreună cu doamnele bucătărese din Treviso, d-na Stan Daniela
și d-na Blagoi Elena.

Copii au participat la activitățile recreative lși sportive organizate zilnic: campionat de
badminton, de volei, fotbal, tenis de masă, remy și șah la care s-au distins mai mulți copii;
campionat de damă, nu te supăra frate, table; alte jocuri distractive unde copii s-au întrecut: țară
țară vrem ostași, păsărică mută-ți cuibul, șotron, rațele și vânătorii, ștafeta X și O, și multe
altele.

Vineri seara după cină, înainte de focul de tabără, copiilor li s-au oferit ca amintire diploma de
participare și diverse cadouri din partea pr. Kociorva Marius și Pascariu Constantin: diploma, un
tricou special realizat cu inscripția taberei și monograma lui Iisus Hristos, o mica pravilioară
pentru copii, o cruciuliță cu lănțișor, un breloc cu sf. Cruce.

Sâmbătă dimineața după micul dejun, mulțumind Domnului pentru timpul petrecut împreună,
pentru bucuriile și activitățile pe care le-am împărtășit și cu speranța că ne vom întâlni și anul
viitor, am părăsit cu nostalgie locul taberei întorcându-ne fiecare la casele noastre.
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Duminică la Treviso, la sfârșitul sfintei liturghii, pr. paroh Kociorva Marius a ținut o scurtă
relatare despre activităților și evenimente petrecute în tabăra de la Cimolais 2017.

3/3

