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Příprava publikace „Církev v proměnách času III“

Vážení bratři, vážené sestry,
v roce 2018 si společně připomene významné výročí. V prosinci to bude 100 let od vzniku naší
Českobratrské církve evangelické. Za dlouhou dobu existence prošla naše církev různými
společenskými a politickými poměry. I v současnosti procházíme obtížným obdobím postupného
přechodu k hospodářské nezávislosti na státu. Hospodářské dopady úplné odluky církve od státu spolu
s dlouhodobě klesajícím počtem členů budou mít zřejmě ještě velké dopady na život i organizaci naší
církve. Nová doba nám ovšem dává také nové příležitosti k naplňování poslání církve ve světě.
Rádi bychom tohoto výročí využili k ohlédnutí za tím, co se nám v životě našich sborů povedlo i za tím,
co nás naopak trápí a nedaří se nám. Toto ohlédnutí by mělo posloužit tedy nejen jako vzpomínka pro
naše potomky, ale i jako inspirace pro druhé. Současně se již dnes zamýšlíme nad tím, jak se připravovat
na budoucnost, abychom mohli dál světu kolem nás sloužit jako nositelé evangelia Ježíše Krista.
Za tím účelem připravujeme vydání III. dílu publikace Církev v proměnách času. Tato publikace by měla
obsahovat opět aktuální informace o životě všech sborů i o lidech, kteří je tvoří. Prosíme vás tedy
o zaslání článku o vašem sboru podle následujícího zadání:
Osnova
Život ve sboru v letech 2000 až 2017 s výhledem na jubilejní rok 2018
Sborové aktivity přesahující hranice sboru vzhledem k seniorátu, ekumeně i širší veřejnosti
Stručné zamyšlení nad svou budoucností
Jména představitelů sboru a dalších členů, kteří stojí za činností sboru s krátkým popisem činnosti
Další instrukce:
Celý text by měl být v rozsahu 2 400 až 2 500 znaků včetně mezer. Formátování textu (tučné písmo,
kurzíva atd.) se, prosíme, vyhněte, usnadní to práci korektora a grafika. Všechny odstavce tvořte
enterem, ne klikáním na mezerník. Používejte co nejméně závorek. Děkujeme.
Své texty posílejte do konce listopadu 2017 elektronicky (v editovatelném formátu, nikoliv PDF) na emailovou adresu vozenilkova@e-cirkev.cz. Upozorňujeme, že texty mohou být redakčně upravovány.
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na společné dílo!
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