Odkud kam šlo Setkání křesťanů
1991 Görlitz/Německo – první setkání, kterého se
zúčastnili čeští, němečtí a polští účastníci
1994 Niesky/Německo – setkání na historickém
místě Jednoty bratrské v Německu
1996 Wisła/Polsko – setkání poprvé pořádají
polští luteráni
1999 Český Těšín/Česko – setkání se koná na
pozvání Slezské evangelické církve a.v.
2002 Görlitz/Německo – poprvé přistupují do
organizačního týmu zástupci ze Slovenska
2005 Praha/Česko – setkání organizuje ČCE spolu
s dalšími církvemi v ČR, připojují se i účastníci
z Rakouska, Maďarska, Bavorska a Saska
2008 Bratislava/Slovensko – poprvé se
koná Setkání křesťanů na Slovensku
2011 Drážďany/Německo – saská církev zve
k Setkání křesťanů v rámci Evangelického
Kirchentagu

Program
Pátek
12:00-18:00
14:00-16:00
19:00-21:30
22:00-22:30

registrace, ubytování
prohlídka města ve skupinách
slavnostní zahájení
multimediální program na
fontáně u Haly století

Sobota
9:00-17:00
9:00-10:00
9:00-16:00
9:00-18:00
10:15-11:30
11:00-15:00
12:00-13:00
14:00-15:30

17:00-18:30
večer

21:00-22:00

trh možností v Hale století
biblické práce
sjezd evangelické mládeže
program pro děti
diskuzní panely
fotbalový turnaj
hlavní přednáška – prof. Jerzy
Buzek
workshopy, pódiové diskuze,
prohlídka protestantské
Wrocławi, koncerty, divadla
hlavní bohoslužba s večeří Páně,
káže biskup Jerzy Samiec
otevřené kostely a muzea,
duchovní kulturní program až do
půlnoci
symfonický koncert

Neděle
10:00-12:00

dvojjazyčné bohoslužby ve
Wrocławi, Śwydnici, Jaworze,
Legnicy a Sycoiwie

Tu svobodu nám vydobyl Kristus.
Stůjte proto pevně a nedejte si na
sebe znovu vložit otrocké jho.
Galatským 5,1

2014 Wrocław/Polsko – spolu se zahraničním
přípravným týmem zve k setkání wrocławská diecéze
polské luterské církve
Evangelický kostel sv. Kryštofa ve Wrocławi

V roce 25. výročí pádu železné opony ve střední a
východní Evropě se chtějí setkat křesťané tohoto
regionu, aby pod heslem Svobodni v Kristu
poděkovali za léta svobody, promýšleli znovu
společné hodnoty, které jim společenská situace po r.
1989 přinesla, a hovořili o dnešních výzvách, před něž
je staví současnost.
Jak vzniklo Setkání křesťanů
Poprvé se setkala skupina křesťanů z Horní Lužice,
Polska a Československa na německo-polských
hranicích ve Zhořelci/Görlitz v r. 1991. Volba místa
právě zde nebyla jistě jen náhodná – Zhořelec je
v důsledku poválečného rozdělení Evropy rozděleným
městem dodnes a bolestně připomíná tragické osudy
statisíců lidí, kteří museli po válce opustit své
domovy. Změna režimu v řadě evropských zemí se
stala výzvou křesťanům hledat nové cesty
k vzájemnému odpuštění a smíření mezi jednotlivci i
mezi národy. Setkání křesťanů se tak stalo platformou
společného promýšlení tématu „Minulost a společná
budoucnost křesťanů z Polska, Německa a ČSFR“.
Také další ročníky byly krokem vpřed na cestě ke
smíření, byly ovšem také příležitostí k reflexi
společenské situace z křesťanského pohledu a
k uvědomění si spoluodpovědnosti za společnost,
církev i rodinu. Tak vznikla tradice Setkání
protestantských menšinových církví ve střední Evropě
opakujících se zhruba ve tříletých intervalech na
různých místech střední Evropy. Od r. 2002 se
Setkání účastní i církve ze Slovenska a od r. 2005 jsou
v organizačním týmu zapojeni také zástupci
evangelické církve z Maďarska, Rakouska, Saska a
Bavorska.
Co je Setkání křesťanů
Setkání křesťanů se osvědčilo jako příležitost ke
sdílení a výměně zkušeností s lidmi z podobných
tradic či sociokulturního kontextu, jako místo setkání
a společného slavení, poskytuje prostor k rozhovoru a

k lepšímu vzájemnému poznávání. Setkání křesťanů
naplňuje obsahem naše sousedství a vede
k prohlubování vztahů našich zemí ve vědomí
křesťanské vzájemnosti.

Scenérie města

Setkání křesťanů 2014 proběhne v jedinečné kulise
krásného města Vratislav/Wrocław a velká část
programů je plánována do „Haly století“, která je
zapsána na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO.

Účastnický poplatek:
dospělí
35 €
studenti
15 €
děti do 14 let
zdarma
V ceně je ubytování na vysokoškolských kolejích,
strava od pátku večer do neděle ráno a jízdenka na
celý víkend po Wroclawi. Začátkem r. 2014 rozešleme
do sborů další informace k přihlášení. Ekumenické
oddělení uvítá ale již předtím informaci o Vašem
zájmu – zejména pokud uvažujete o hromadnější
účasti z Vašich sborů či seniorátů. V takovém případě
doporučujeme domluvu ohledně společné dopravy.
Vítána je také Vaše ochota jakkoliv pomoci – finanční
podpora, dobrovolná služba, technická pomoc apod.
Do konce listopadu 2013 ještě ekumenické oddělení
přijímá návrhy na příspěvky do programu (kapely,
hudební tělesa, výstavy, iniciativy na tržiště možností,
přednášky k tématu apod.)

Domky Jeníček a Mařenka na Rynku
Hala století

Pozvání
Zveme všechny křesťany a lidi dobré vůle, aby se přijeli
podívat a zažít atmosféru setkání přes hranice našich
zemí, společně slavit Boha, sdílet víru, posílit jednotu
křesťanů v Evropě a učinit další krok v našem putování
ke svobodě. Očekáváno je několik tisíc účastníků z celé
střední Evropy. Budeme rádi, když budete u toho!

Kontakt
Českobratrská církev evangelická
ÚCK - ekumenické oddělení
Jungmannova 9, p.př. 466, 111 21 Praha 1
Tel: 224 999 215
E-mail: ekumena@e-cirkev.cz
http://www.wroclaw2014.net/

