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Pozvání k ekumenickým akcím
Milé sestry a milí bratři,
naši ekumeničtí partneři v zahraničí nás zvou k různým seminářům a setkáním, jejichž cílem
je společné sdílení zkušeností, vzdělávání a prožitek společenství s bratry a sestrami z našich
sesterských církví. Tentokrát Vás chceme upozornit na dvě takové příležitosti pro teology a
na jednu nabídku pro laické pracovníky naší církve.
AMD Bibelwochenkonferenz, Bad Urach, 3. – 6. září 2012
Biblické týdny mají v německých církvích tradici již od 30. let minulého století a konference,
která se koná vždy v září předcházejícího roku, biblický týden teologicky a v ekumenickém
kontextu připravuje. Zváni jsou již po několik desetiletí také evangeličtí a katoličtí teologové
ze zahraničí. Tématem konference je jedna biblická kniha, která bude i tématem biblického
týdne v příštím roce. Vedle exegezí se také diskutuje o tom, jak má být zvěstováno biblické
poselství v dnešních souvislostech, jaká témata text vyvolává, jakou metodou s textem
pracovat a jak připravit bohoslužbu na závěr biblického týdne. Jedná se tedy o poměrně
náročnou teologickou práci, která kromě exegetických přednášek zahrnuje i práci ve
skupinách a nechybí ani společné modlitby a pobožnosti.
Letos se konference bude konat v Bad Urach ve Württembersku, nedaleko Stuttgartu.
Tématem bude List Galatským. Podmínkou je dobrá znalost němčiny. Pozvání je pro jednoho
našeho faráře či farářku, jemuž bude uhrazen pobyt i strava. Bližší informace o konferenci
Vám rádi předáme.
5. Kongres AMD pro teoložky a teology, Dortmund 24. – 27. září 2012
Tématem kongresu bude misijní práce ve sboru a budování sborů. Na programu jsou biblické
práce, řada diskuzních fór, 65 tematických seminářů a workshopů a řada dalších přednášek.
Mottem tohoto velkého setkání je „V nás srdce hořelo“ – mezi přetížením a
zaslíbením. Pořadatelem je Evangelická církev v Německu (EKD), která nabízí místo pro
jednu naši teoložku či teologa včetně ubytování se snídaní. Je případně možno zažádat o
finanční podporu na cestu. Podmínkou účasti je dobrá znalost němčiny. Podrobnosti ke
kongresu najdete na www.theologenkongress.de .
Pokud máte zájem o Vaši účast, je potřeba reagovat ihned!

Biblický týden v Berlíně 1. - 5. listopadu 2012
Každoročně jsou zváni laičtí spolupracovníci naší církve na biblický týden pro členy církví
Společenství evangelických církví v Evropě (Leuenberského společenství). Tentokrát je
tématem „Europa Reformata“ – evangelické církve v Evropě na cestě
k reformačnímu jubileu. Pořadatelem je Evangelická akademie v Berlíně, která zve několik
našich účastníků, kteří se domluví německy či anglicky. Účastníkům je hrazen pobyt i strava,
případně je možno požádat i o příspěvek na cestu.
Komu by nevyhovoval termín, může se podívat na http://www.eaberlin.de/europaeischebibeldialoge-veranstaltungen.php?monat=0&jahr=0&art=0&thema=0&archiv=0&page=2 ,
kde lze najít termíny dalších různě zaměřených biblických seminářů v Berlíně.

Milé sestry a milí bratři,
děkujeme, že věnujete pozornost ekumenickým vztahům, které mohou být obohacením a
posílením pro Vaši práci ve sboru. Máme radost z naší spolupráce a těší nás, když se s námi
dělíte o zkušenosti z Vašich cest. Přejeme Vám požehnané léto.
Se srdečným pozdravem z ekumenického oddělení
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