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Nabídky ekumenického oddělení
Milé sestry, milí bratři,
předkládáme Vám dvě zajímavé nabídky k ekumenickým setkáním. První je pro faráře, druhá je pro
laické členy našich sborů.

Kontaktní studium v Heidelbergu LS AR 2014-15
Bádenská zemská církev nabízí jednou za dva roky jednomu našemu faráři či farářce příležitost
ke kontaktnímu studiu na teologické fakultě v Heidelbergu. Zájem o tuto možnost je velký, přesto
bychom chtěli nabídku poskytnout všem a Váš zájem budeme rádi vést v patrnosti případně i
do budoucna. Termín příštího kontaktního studia je v letním semestru příštího roku od 8. dubna
do 25. července 2015.
Na kontaktní studium je možno (při dodržení podmínek) čerpat tříměsíční studijní volno – viz též
PCVzK oddíl D. V době dlouhodobého studijního volna má kazatel nárok na základní mzdu v příslušné
třídě a stupni.

Evropské biblické dialogy
Angažovaní křesťané z mnoha evropských zemí se každoročně scházejí v Berlíně k setkání laických
členů Společenství evangelických církví v Evropě (Leuenberské společenství), aby si vyměňovali své
zkušenosti a vzájemně se od sebe učili. Letošní seminář proběhne od 30. října do 3. listopadu 2014
v Berlíně-Pankow pod titulem „1914 a 2014. Staré a nové války a mír, který otvírá budoucnost“.
100 let po zahájení první světové války je tento seminář příležitostí k rozhovoru o jejích
konsekvencích a o mírových iniciativách v současnosti.
Jednacím jazykem je němčina a angličtina. Účastníci ze střední a východní Evropy s nízkými příjmy
mohou požádat o odpuštění nebo slevu na účastnickém poplatku a případně i o příspěvek na cestovní
výdaje. Bližší informace lze nalézt na:
https://www.eaberlin.de/seminars/data/2014/ebd/1914-und-2014-alte-und-neue-kriege-und-derfrieden-der-zukunft-eroeffnet/
Máte-li zájem o některou z těchto nabídek, ozvěte se prosím v ekumenickém oddělení, nejlépe do
konce září t.r.
Přejeme Vám požehnaný začátek pracovního roku a zdravíme Vás srdečně
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