
`Sunt 99% dedicat mass-media. Si la biserica imi fac treaba`
In nomenclatorul profesiilor din Romania inca nu apare cea de preot-jurnalist sau preot – prezentator TV,
dar este pe cale de aparitie, cel putin in Sibiu. Pun pariu ca nu va asteptati ca parintele pe care il vedeti in
fiecare duminica la slujba sa aiba si alte ganduri decat cele duhovnicesti. Spre exemplu, sa iasa de la
liturghie si sa se gandeasca la ce subiecte de interes public sa abordeze astazi in ziar sau la radio, de la
cine sa ia declaratii sau pe cine sa invite in seara aceasta in emisiune. Parintele Mihai Petian, spre
exemplu, pastoreste biserica de pe strada Oncesti. In paralel, prezinta in fiecare luni de la ora 20:30, pe TV
Sibiu, emisiunea `Credinta si viata`. Spune sincer, din capul locului, ca si-ar dori ca in meseria de
jurnalist sa fie un fel de Crist ian Tabara al Sibiului. 
  
  Si-a facut botezul ca si invitat la o emisiune TV. A trecut peste emotii si a ajuns sa invite el pe altii in
propia emisiune. `Am fost invitat sa moderez slujba de Pasti, sa comentez in timp ce sunt prezentate
imaginile, tot ce se intampla, de ce Inalt Prea Sfintia sa face gestul respectiv, ce semnificatie are alt gest
si asa mai departe. Am avut mari emotii la inceput dar cu timpul m-am obisnuit si am ramas`, povesteste
parintele-prezentator TV. Cand vine vorba despre intruchiparea preotului-jurnalist suta la suta parintele
Catalin Dumitrean este ilustrarea perfecta. Sa vedeti numai biroul lui, in care ajungi dupa ce treci
printr-un studio radio - TV: o masa, doua scaune, patru telefoane mobile (trei Nokia si unul Samsung)
dintre care doua suna aproape non-stop, doua lap-topuri si un microfon de radio profesional. Toate langa
un creion, cateva coli de hartie si un memory-stick pe care afla de la parinte ca se gasesc niste poezii
pregatite sa intre intr-un ziar. Are 19 ani de experienta in presa, a fost mai intii jurnalist si apoi preot, s-a
specializat in strainatate, iar in prezent face emisiuni Radio si TV pentru Trinitas – trustul de presa al
Patriarhiei Romane. Unde sa mai pui ca este blogger, lucreaza in paralel la cateva publicatii si
indeplineste si functia de consilier mass-media al IPS Laurentiu Streza. `In Sibiu, din ’97 am activat in
trustul Eveniment si timp de opt ani am avut emisiunea `Flori de Pateric`. Era un adevarat show, cu
telefoane de la spectatori, dezbateri aprinse pe toate subiecte, inclusiv negative la adresa bisericii, faceam
rating, acesta si este unul din motivele pentru care in 2005 si 2006 am primit premiul de Emisiunea
Anului`, spune parintele Dumitrean. Pentru Trinitas TV si postul de Radio al Patriarhiei de cele mai multe
ori subiectele vin de la Bucuresti, dar intotdeauna primesc binecuvantarea IPS Laurentiu Streza. `Acem
libertate totala in ceea ce priveste subiectele, nu poate fi vorba despre nicio cenzura, dar primim
binecuvantarea din partea IPS Laurentiu, care este foarte deschis spre mass-media. Orice lucru bun are
nevoie de binecuvantare`, mai spune parintele Dumitrean. Saptamana trecuta cand l-am vizitat parintele
pregatea cateva emisiuni legate de Sarbatoarea Sfantului Nicolae.
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