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Milé sestry a milí bratři,
máme pro Vás opět několik pozvání k ekumenickým setkáním a studijním příležitostem.
EVROPSKÉ BIBLICKÉ DIALOGY
Termíny: leden – červen 2014
Témata: viz http://www.eaberlin.de/europaeische-bibeldialoge-veranstaltungen.php
Místo: Bundesakademie für Kirche und Diakonie Berlín, Church Pension Praha, Mediasch
Rumunsko
Cílová skupina: laičtí pracovníci církví i duchovní z Německa a celé Evropy
Každoročně Vás upozorňujeme na příležitost ke vzdělávání v rámci vícedenních seminářů,
které organizuje Evangelická akademie v Berlíně. Program seminářů je strukturován
specificky podle věku účastníků či oboru jejich zaměření v církvi i mimo ni. V rámci seminářů
se pracuje s biblickými texty a s různými aktuálními tématy, která mohou posilovat křesťany
ve víře a pomáhat jim a podporovat je v jejich službě v církvi. Podrobnosti naleznete
pod webovým odkazem nahoře, program na první pololetí roku 2014 zasíláme také v příloze.
Předpokladem účasti je schopnost komunikovat v němčině, na některých seminářích
i v angličtině. Ubytování, stravování, konferenční poplatek a v některých případech i cestné
hradí účastníkům z ČCE německá strana.
Zvlášť upozorňujeme na pedagogický seminář, který se bude konat 22.-26.4.2014 v Praze.
Podrobnosti naleznete v programu.
STUDIJNÍ KURZY VELKD PRO FARÁŘE
Termíny: rok 2014
Místo: Teologický studijní seminář Pullach
Témata: viz program na http://www.velkd.de/pullach/
Cílová skupina: kazatelé/kazatelky
Také v roce 2014 budou probíhat teologické kurzy, které pořádá Spojená evangelická
luterská církev v Německu v Pullach nedaleko Mnichova. Je to příležitost k důkladné studijní
práci s ohledem na aktuální teologická, politická a kulturní témata. Pořadatelé hradí našim
účastníkům všechny náklady na cestné, pobyt a stravu, podmínkou účasti je aktivní němčina.

Pokud máte zájem zúčastnit se některého z nabízených pobytů, ozvěte se prosím
ekumenickému oddělení prostřednictvím některého kontaktu v záhlaví, rádi Vám poskytneme
další informace a vyjednáme pro Váš pobyt podmínky.
MODLITEBNÍ TÝDNY V LEDNU 2014
Termíny: 5. – 12. ledna 2014 Alianční týden modliteb
18. – 25. ledna 2014 Týden modliteb za jednotu křesťanů
V příloze najdete materiály k oběma lednovým modlitebním týdnům. Budeme rádi, když
využijete těchto ekumenických příležitostí na zahájení nového roku a prožijete s bratry
a sestrami v ekumeně obecenství v modlitbách a nad Písmem.
SETKÁNÍ KŘESŤANŮ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ
Termín: 4. – 6. července 2014
Téma: Svobodni v Kristu
Místo: Wrocław/Polsko
Po třech letech se opět setká několik tisíc křesťanů z Německa, Polska, Česka, Slovenska,
Maďarska a Rakouska na malém ekumenickém „Kirchentagu“, aby společně slavili Boha,
sdíleli víru, posílili jednotu křesťanů v Evropě a učinili další krok v putování ke svobodě.
Na programu jsou biblické práce, bohoslužby, trh možností, diskusní panely, workshopy,
koncerty, divadla, nebude chybět ani fotbalový turnaj, program pro děti či sjezd mládeže.
Z ČCE se bude účastnit několik hudebních těles, mládežnické kapely, divadlo, budeme mít
i několik stánků na tržišti možností. O způsobu přihlášení Vás budeme informovat během
ledna. Účastnický poplatek (za ubytování, stravu po celý víkend, jízdenku po Wroclawi
a vstup do muzeí) je pro dospělé 35 Euro, pro studenty 15 Euro, děti do 14 let zdarma.
Zveme všechny křesťany a lidi dobré vůle, aby se přijeli podívat a zažít atmosféru tohoto
duchovního setkání přes hranice našich zemí. Podrobnosti v přiloženém letáku.
Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám požehnaný vstup do adventního období.
Srdečně a s pozdravem
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