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Excelența Voastră, 

 

În calitate de comandant al Comanderiei nr. 35 „Johannes Honterusˮ Brașov, 

pot să vă spun că anul 2020 a fost un greu pentru toată omenirea și acest lucru s-

a resimțit în toată activitatea Comanderiei noastre. Îl rugăm pe Bunul 

Dumnezeu și pe Maica Domnului Nostru Iisus Hristos să ne dea putere și 

sănătate ca să ducem la bun sfârșit lucrarea templieră. 

Anul 2021 va fi cred și mai greu, dar nu ne vom lăsa, cu ajutorul Celui de Sus, 

care ne va lumina mintea și ne va călăuzi pașii, vom putea să fim un zid în jurul 

Bisericii Creștine și vom avea grijă de cei nevoiași. Am speranță că ne vom 

organiza în așa fel încât activitatea Comanderiei să nu aibă de suferit și la 

sfârșitul anului să avem realizări bune. 

 

Vă îmbrățișez cu dragoste frățească, 

 

Traian Constantin Dumbrăveanu – KCTJ 

Comandant al Comanderiei nr. 35 „Johannes Honterusˮ Brașov 

 

Acțiuni și evenimente 

 

Concert de muzică de operă cu tineri soliști brașoveni, îndrumați de soprana de 

talie internațională Laura Niculescu. Concertul a fost sponsorizat de 

Comanderia Nr.35 „Johannes Honterusˮdin Brașov și s-a ținut la Muzeul 

Memorial „Casa Ștefan Baciuˮ, în 7 ianuarie 2020. 
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În cadrul cercetărilor arheologice sistematice desfășurate, la Râșnov, judetul 

Brașov, pe castrul roman CVMIDAVA, Comanderia Nr. 35 „Johannes 

Honterusˮ, a contribuit cu specialiști și logistică pentru bunul mers al activității. 

Pe parcursul cercetărilor din ultimii zece ani, Comanderia noastră și-a adus o 

importantă contribuție și din punct de vedere pecuniar. 

 

       Perioada: 15 iulie-30 septembrie 2020 

                     

 

Conferință pe teme de aviație, desfășurată de Comanderia noastră în colaborare 

cu Asociația Aviatorilor Brașoveni. Veterani din aviația militară românească au 

rememorat cele mai importante momente din cariera militară a marelui pilot 

Dan Vizanty, la 110 ani de la nașterea sa. Comanderia noastră s-a implicat în tot 

ceea ce a însemnat organizarea acestei conferințe.  
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În cadrul bunei colaborări avute cu satul Racoș, Județul Brașov, marți, 9 

septembrie 2020, frați din Comanderia noastră s-au deplasat la Școala 

Racoș „Samuel Bethlen”, unde au donat 500 de măști. 

De asemenea la Castelul Sükösd-Bethlen ridicat în anul 1624, o mică bijuterie 

ascunsă în Racoș, între ținutul sașilor și cel al secuilor, a fost panotată și 

montată expoziția „GRANIȚA DE EST A PROVINCIEI DACIA”, banii 

rezultați din vizitarea acestei expoziții fiind donați copiilor defavorizați din 

comună.  

 

 

   

 

https://www.facebook.com/ScoalaRacos/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtNa3rAaLJIebfk-KtM9yYYOfuHoAkcTrNppQ095nsdbGOaaUWUT78H99EmkGq_sPx5snTc07xOeLAMOuOyimPJ5Y3f84SLjGQzxTgiuMqNlG_Udd2D978UruAH-T1xhdYOZfBFT4YO38oxn_hW4j1tFuBl3ijsZFAaVW3XTDwNacKGQqbVqwtjPv6uKtPIUlCnXm4of_bYQvK8bhBTrTXLmXXjDQcFdbfw6Ikh1rBP1R2Etbh4zoK4dgEXwMDZ9Ch1K146jh8vEUE042PXew6H48mWO00eXs0gSDG337UAiy-sjRYbkibM6xy9nY2KyJQCEgUn8Kuz-4QapFvjaGOFfoS3PHPeGNeoDABW9TEtqyHSPm7jwPagg8PyrpAkIWsR8IK&__tn__=K-R
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Alte momente importante care au marcat activitatea Comanderiei în anul 2019 

- sponsorizarea și organizarea de concerte de operă desfășurate la muzee din 

Brașov. 

- participarea activă a membrilor Comanderiei la solicitările făcute de preoții 

Capelani în ceea ce privește ajutorul persoanelor defavorizate. Activități 

punctuale la parohiile bisericilor Sf. Treime din Brașov și a bisericilor luterane 

din Hărman și Râșnov, județul Brașov. 

 

Activități programate pentru anul 2021  

 

- Activități de binefacere pe tot parcursul anului cu ajutorul părinților 

capelani. 

- Capitule administrative în fiecare lună, care se vor desfășura în Camera 

Capitulară pentru a pune la punct activitățile și responsabilitățile fraților din 

cadrul Comanderiei. 

- Participarea activă în cadrul Cetății, prin promovarea de activități 

culturale pe care să le organizăm și să le sponsorizăm, pentru toate grupurile 

țintă, elevi, studenți, pensionari și persoane defavorizate și cu dizabilități. Avem 

o bună colaborare cu muzeele, facultățile din cadrul Universității Transilvania 

din Brașov, precum și cu numeroase asociații și organizații non guvernamentale. 
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- Dorim să avem o strânsă colaborare cu toate Comanderiile din cadrul 

Balivatului Transilvania și de sub autoritatea întregului Mare Priorat General 

Magistral al României. 

- Cu acordul MPGMR dorim să promovăm istoria Templierilor și a 

OSMTH – România, prin organizarea de conferințe și chiar expoziții cu această 

temă. De mulți ani Comanderia noastră colaborează și chiar are activități și 

programe cu Muzeul „Casa Mureșenilorˮ din Brașov, unde sponsorizează din 

2015 concerte de muzică lirică și de operă, cu soliști români și internaționali. 

 

Trebuie menționat faptul că în toată activitatea noastră din anul 2020 am 

beneficiat de sprijinul moral și de binecuvântările primite de la cei doi Capelani 

ai Comanderiei noastre, preotul ortodox dr. Dan Deteșan, care este alături de noi 

din anul 2009, cu binecuvântarea ÎPS. Mitropolit Laurențiu Streza și părintele 

luteran Kurt Boltres, care ne păstorește cu încuviințarea Bisericii Evanghelice, 

din anul 2010.  

 

Date de contact ale Comanderiei 

BRAȘOV, STR. POSTĂVARULUI NR. 39, COD 500024 

 

Comandant, 

TRAIAN CONSTANTIN DUMBRĂVEANU - KCTJ 

 

Cancelar, 

MARIUS PRECU - KTJ 

         Secretar, 

       RĂZVAN IOSIF - KTJ 

 

 


