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Ponta: Basescu este iresponsabil
Ponta: Presedintele Basescu nu m-a lasat
sa merg la Bruxelles pentru ca el are de
platit acolo datorii din vara.

Liga 1: CSMS Iasi - Ceahlaul 1-0
Iasiul lui Ciubotariu a obtinut a treia
victorie consecutiva si incepe se viseze la
salvarea de la retrogradare.

Ponta: USL sustine pozitia CE
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BRĂDET – Cea de-a treia etapă din ciclul de concursuri „Să ne cunoaștem
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Ponta: USL solicita presedintelui sa
sustina pozitia exprimata de Comisia
Europeana cu privire la bugetul UE.

credința“ din cadrul proiectului „Tineri în Biserică“ derulat de Episcopia
Caransebeșului a avut loc sâmbătă, 17 noiembrie 2012, în localitatea
Brădet, aparținătoare orașului Anina.
(1 comentariu)

0
Recomandă

0
Tweet

Share

0

Adauga
Comentarii

Evenimentul a fost găzduit de Școala Gimnazială Brădet, în
prezența reprezentanților delegației Episcopiei și ai școlilor din
cartierele Steierdorf și Brădet. De asemenea, au fost prezenți
reprezentanți ai Asociației Il Giocattolo, condusă de cetățeanul
italian Gianluca Farina, prin efortul căruia s-au realizat ample
lucrări de modernizare și renovare la Școala Gimnazială din
Brădet. Cei 19 copii participanți, elevi ai școlilor din Brădet și
Steierdorf, coordonați de pr. Gheorghe Șuveți, au participat cu
mult entuziasm la activitățile organizate cu acest prilej: atât la
concursul de cunoștințe religioase, cât și la discuțiile interactive
purtate cu organizatorii.
În urma evaluării lucrărilor, au fost desemnați ca și câștigători
următorii elevi: locul I – Barim Ana Maria – 11 ani, locul II –
Cramer Valentina – 11 ani, locul III – Plestici Ana-Maria – 14
ani, toți trei elevi ai Școlii Gimaziale din Steierdorf. Aceștia,
alături de alți doi copii, cazuri sociale din Brădet, vor participa
la Tabăra de creație „Credință și Artă pentru toți“ organizată de
Episcopia Caransebeșului în luna ianuarie a anului 2013.
Nina Curița
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Nu se inchid Casele de Sanatate!
CARAȘ-SEVERIN - Este
certitudinea președintelui
sindicatului CASIND din CAS
Caraș-Severin, Nicolae Drăgan.
mai multe »

Resita are un frate francez, orasul Caen
REȘIȚA - Cei 20 de ani de
colaborare între municipiul
Reșița și orașul Caen din Franța
s-au concretizat prin [...] mai
multe »

Etnicii germani, la ceas aniversar
REȘIȚA - Asociația Germană de
Cultură și Educație a Adulților
din Reșița a sărbătorit 25 de ani
de existență. mai multe »

Drumuri mai bune cu bani de la UE
BUCOȘNIȚA - Vara aceasta, la
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Bucoșnița s-a reușit asfaltarea
mai multor tronsoane de drum.
În total, 5,5 km. mai multe »
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Rafuiala cu pomii ornamentali continua

Taguri: anina, bradet, il giocattolo, scoala

CARANSEBEȘ - După ce la
mijlocul săptămânii trecute mai
mulți arbuști ornamentali de pe
partea dreaptă a [...] mai multe
»
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Investitii finalizate dupa ani de zile

Big Brother la
Politia Locala
Resita

Misterul cererii lui
Frunzaverde

O fetita de 5 ani a
murit intr-un
accident auto la
Resita

CARANSEBEȘ - Sfârșitul anului
2012 aduce gugulanilor o bază
sportivă modernă și o casă de
cultură reabilitată. mai multe »
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19/11/2012 15:56

Credinta sadita in suflet de copil - CAON

4 di 5

http://www.caon.ro/credinta-sadita-in-suflet-de-copil/1205900

Găseşte-ne pe Facebook.

Nume

Caras Severin - caon.ro

E-mail

Îmi place

Caras Severin - caon.ro

Adauga un nou comentariu

http://www.caon.ro/resitaare-un-frate-francez-ora
sul-caen/1205931
Resita are un frate francez,
orasul Caen
www.caon.ro

Distribuie pe Facebook

Cei 20 de ani de colaborare între
municipiul Reşiţa şi oraşul Caen
din Franţa s-au concretizat prin
înfrăţirea celor două localităţi.
Ceremonia oficială a avut loc
vineri, 16 noiembrie 2012, în
oraşul francez.
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1,979
persoane apreciază Caras Severin - caon.ro.
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