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Nabídka ekumenických akcí
Milé sestry a milí bratři,
máme pro Vás opět několik pozvání k ekumenickým setkáním a studijním příležitostem.
EVROPSKÉ BIBLICKÉ DIALOGY
Termín: 1.-5.11.2012
Místo: Bundesakademie für Kirche und Diakonie Berlín
Téma: Europa Reformata - Evangelické církve v Evropě na cestě k reformačnímu jubileu
Cílová skupina: Členové církví Leuenberského společenství
V Německu už od r. 2008 probíhá Dekáda reformace, která vyvrcholí v roce 2017 oslavami
500. výročí počátku reformace, za nějž se počítá zveřejnění 95 Lutherových tezí na dveřích
kostela ve Wittenbergu. Význam reformace v dnešní době budou promýšlet také účastníci
biblického týdne v Berlíně. Je skutečně co slavit, nebo je to spíš důvod stýskat si na rozdělení
křesťanství? Může být rozjímání na základě evangelického křesťanství impulsem pro
budoucnost naší církve? Které aspekty reformace jsou relevantní pro dnešní společnost?
Jakými tématy, akcemi a projekty může protestantismus posílit svůj profil? Jakou orientaci
nám dává bible pro naše nové cesty v nepřehledných časech?
Přednášky a diskuze k tématu obohatí účastníci z různých zemí Evropy svými příspěvky
o tom, co se v souvislosti s reformačním jubileem chystá v jejich zemích a součástí programu
bude i výlet do Lutherstadt Wittenberg.
Předpokladem účasti je komunikace v němčině či angličtině. Ubytování, stravu a konferenční
poplatek hradí účastníkům ze střední a východní Evropy pořadatel, u něhož je možno
za určitých okolností požádat i o příspěvek na cestu.
Bližší informace najdete také na
http://www.eaberlin.de/europaeische-bibeldialoge-detail.php?vstg_id=9938&archiv=0
STUDIJNÍ KURZY VELKD PRO FARÁŘE
Termíny: rok 2013
Místo: Teologický studijní seminář Pullach
Témata: viz program na http://www.velkd.de/pullach/
Cílová skupina: kazatelé/kazatelky
Také v roce 2013 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.
STUDIJNÍ PŘÍLEŽITOSTI V CHÂTEAU DE BOSSEY
Termín: akademický rok 2013/14
Místo: Ekumenický institut Bossey / Švýcarsko
Cílová skupina: studenti po dokončení magisterského studia teologie, farářky a faráři
v prvních letech svého působení, příp. laičtí pracovníci církve
Naše partnerská organizace HEKS upozorňuje na možnost dlouhodobého studia (jeden až
dva semestry) i kratších studijních pobytů v konferenčním centru Světové rady církví na
zámku v Bossey nedaleko Ženevského jezera. HEKS je ochoten takové pobyty finančně
podporovat. Studijním jazykem je angličtina. Bližší informace najdete na
http://www.oikoumene.org/en/activities/bossey.html
Uzávěrka přihlášek pro příští akademický rok je v Ženevě k 30.11.2012, pokud byste
o přihlášení uvažovali, dejte nám to vědět do konce října, abychom stihli připravit všechny
formality. Přemýšlejte o této jedinečné možnosti prožít nějaký čas v mezinárodním
ekumenickém společenství s křesťany z celého světa a prohloubit ekumenický rozměr svého
teologického rozhledu.
Pokud máte zájem zúčastnit se kteréhokoliv z nabízených pobytů, ozvěte se prosím v našem
oddělení prostřednictvím některého kontaktu v záhlaví, rádi Vám poskytneme další informace
a vyjednáme pro Váš pobyt podmínky.
MODLITBA ZA DOMOV
Termín: 28.10.2012
Místo: Roudnice nad Labem
Téma: Pravda vítězí – J18,37b-28a „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“
Ekumenická pouť na Říp se koná již pošesté a jako jedna z nejvýznamnějších společných
ekumenických akcí má své pevné místo v kalendáři ERC. Letos se bude poprvé konat přímo
v Roudnici nad Labem, odkud bude pro zájemce zajištěna kyvadlová doprava k hoře Říp.
I letos je připraven bohatý dětský program, poutní stezka, divadelní a hudební vystoupení,
tržiště možností a další programy. Akce vyvrcholí komponovaným pořadem Modlitba za
domov, který bude přenášen Českou televizí. Zveme Vás ke společnému prožití této
ekumenické slavnosti. Podrobnosti najdete na www.modlitbazadomov.cz. Ve sborové zásilce
najdete také pozvání k výtvarné soutěži, kterou pořádá Ekumenická rada církví v ČR v rámci
této akce.

Přejeme Vám požehnané podzimní dny a zdravíme srdečně

Daniela Hamrová

Gerhard Frey-Reininghaus
ekumenické oddělení ÚCK

