
POZVÁNKA   

 
Teologická konferencia 2014 

 

Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného 
 

„Kto je medzi vami múdry a rozumný, nech dobrým konaním preukáže svoje skutky   v 

múdrej skromnosti!“ Jk 3, 13 

 

 

Milí bratia a milé sestry! 

 

Srdečne Vás pozývame na teologickú konferenciu, ktorá nám každý rok ponúka 

možnosť stretnúť sa i vzdelávať a diskutovať na témy, ktoré súvisia s teológiou. Tento rok sa 

chceme venovať viac sociálnym a etickým témam, pretože aj to je jeden z rozmerov našej 

služby. Veď v duchu slov Písma z Jk 3, 13 sme povinní nielen kázať a vyučovať, ale konať aj 

pastorálnu či diakonickú službu, ktorú potrebujú tí, čo sa ocitli v ťažkostiach. Téma 

teologickej konferencie 2014 preto znie „Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického 

duchovného“ a pozvanie na ňu prijal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj 

prednášatelia Walter Fleischmam Bisten a Bernd Oberdorfer z Nemecka a brat farár Miroslav 

Erdinger z Prahy. Spoločne budeme diskutovať na tému utrpenia a staroby v kontexte úzkej i 

širšej spoločnosti, ako je rodina, cirkev či spoločnosť ako taká; s ministrom práce, sociálnych 

vecí a rodiny budeme diskutovať o sociálnych možnostiach starších ľudí z hľadiska štátnej 

sociálnej politiky, dotkneme sa otázky eutanázie a svoj priestor bude mať aj Evanjelická 

diakonia ECAV na Slovensku. Veríme, že i takéto zameranie teologickej konferencie bude 

pre Vás zaujímavé a venujete svoj čas účasti na nej, aby ste obohatili svoj rozhľad nielen o 

teologické, ale i praktické informácie. 

 

Teologická konferencia 2014 sa bude konať v dňoch 10. − 12. septembra 2014 v hoteli 

Holliday in v Žiline. Prihlásiť sa na ňu môžete písomne na adrese Generálneho biskupského 

úradu, e-mailom na adresách skoly@ecav.sk a misia@ecav.sk, telefonicky na číslach 0918 

828 009 a 0918 828 010 alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na webovej stránke 

www.ecav.sk. Ak máte záujem zúčastniť sa na teologickej konferencii, prihláste sa 

najneskôr do 1. septembra 2014. Vo svojej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy 

a o všetku ponúkanú stravu. 

 

Zamestnanci ECAV uhradia členský poplatok vo výške 20 €. Tak ako po iné roky je 

však možné priviesť so sebou aj životného partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV.  

 

Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradí Generálny biskupský úrad, avšak len 

vo výške bežného cestovného lístka, a to bez ohľadu na použitý spôsob dopravy. Výnimkou 

je, ak jedným osobným autom pôjdu viac ako traja zamestnanci ECAV. V takom prípade 

bude uhradené cestovné v plnej výške ceny pohonných hmôt. 

 

Veríme, že aj tohtoročná teologická konferencia bude pre Vás obohatením, a už teraz 

sa tešíme na stretnutie s Vami. 

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku 

mailto:skoly@ecav.sk
mailto:misia@ecav.sk
http://www.ecav.sk/
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