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Nabídka ekumenického oddělení
Milé sestry, milí bratři,
přinášíme Vám dvě nabídky, které se týkají vzdělávání farářů, a chceme upozornit na brožurku, kterou
přikládáme k této sborové zásilce.
Teologické dny v Lipsku
pořádá ve dnech 26.-29.10.2009 lipská teologická fakulta spolu s ETF UK při příležitosti jubilea
univerzity v Lipsku. Jejich tématem je "Stát a církev“. Součástí semináře jsou přednášky ze starého
zákona, církevních dějin, systematické a praktické teologie a k programu patří také návštěva Wittenbergu.
Předpokladem účasti je dobrá znalost němčiny.
Evangelická luterská zemská církev v Sasku je připravena přispět našim farářům na ubytování, o dalších
finančních podmínkách jsme v případě Vašeho zájmu připraveni jednat.
Mezinárodní seminář ve Wittenbergu
Každý rok až do r. 2017 v rámci Lutherovy dekády k 500. výročí vyvěšení tezí ve Wittenbergu bude
Luterský světový svaz pořádat dva mezinárodní semináře pro teology svých členských církví. Ti jsou zváni
na dva týdny ke spolupráci s univerzitními profesory na tématech luterské teologie a na kontextu, v němž
tato teologie vznikala, a spolu budou hledat aktuální odkaz Lutherova učení v dnešních souvislostech.
První seminář se koná od 8. do 20.11.2009 a povede ho profesor Theodor Dieter z Institutu pro
ekumenická studia ve Štrasburku ve spolupráci s profesorem Volkrem Leppinem z Univerzity v Jeně. Téma
bude „Following Luther´s Footsteps to the Reformation“. Na každý seminář je pozváno 12 účastníků,
polovina ze severní Ameriky, severských a západo- a středoevropských zemí a polovina z dalších regionů
v rámci Luterského světového svazu. Předpokladem účasti je dobrá znalost angličtiny.
Pokud máte zájem o účast na některé z těchto vzdělávacích akcí, ozvěte se prosím našemu oddělení co
nejdříve, rádi poskytneme bližší informace či zprostředkujeme Vaši účast.
Brožurka k sexuálnímu vykořisťování žen a dětí
navazujeme na naše sdělení v prosincové sborové zásilce ohledně spolupráce naší církve s Evangelickou
církví v Německu a Rakousku, týkající se boje proti obchodu s lidmi, sexuálnímu vykořisťování žen a
zneužívání dětí v česko-německém příhraničí. V minulých dnech vyšla k tomuto tématu dvojjazyčná
brožurka, která obsahuje všechny důležité dokumenty a shrnuje množství kontaktů na organizace, které
již v této oblasti pracují. Chtěli bychom povzbudit všechny sbory a církevní instituce, aby spolu s námi
hledaly cesty, jak postupovat proti ponižování lidských bytostí a devastaci jejich integrity a jak nalézt
podporu nejen v sociálním sektoru, ale jak docílit rozhovoru i na úrovni politických činitelů. Jeden výtisk
brožurky přikládáme do této sborové zásilky, pokud byste jich potřebovali více, jsou k dispozici na
vyžádání v našem oddělení.
Na ústředí Diakonie ČCE již od začátku tohoto roku pracuje pověřená pracovnice Rut Dvořáková. Pokud
byste měli konkrétní podněty, návrhy či dotazy týkající se práce v této oblasti, můžete ji kontaktovat na
e-mailové adrese dvorakova@diakoniecce.cz.
Na závěr ještě připojujeme sdělení, že koncem června t.r. ukončila svou práci v našem oddělení sestra
Joyce Michael a v červenci nastoupila na mateřskou dovolenou sestra Magda Matulíková. Jejího nástupce
či nástupkyni zatím hledáme.
Milé sestry a milí bratři, přejeme Vám požehnaný zbytek léta a těšíme se na naši spolupráci v příštím
školním roce.
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