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POZVÁNKA  
 

Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny 
 

 

"Učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte 

sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým, hľaďte, aby sa nikto 

neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a 

všetkým ľuďom." 1Tes 5, 14-15 

 

Milí bratia a sestry! 

 

Srdečne Vás pozývame na teologickú konferenciu 2015. Po 

minulom roku, kedy bolo naše zameranie čisto sociálno-etické, chceli 

by sme sa tento rok venovať pastorálnej starostlivosti o rôzne cieľové 

skupiny cirkvi a spoločnosti. V rámci príprav na blížiace sa 500. výročie 

reformácie sa na teologických konferenciách pravidelne venujeme aj 

témam reformácie, ktoré dávame do súvisu s rôznymi oblasťami nielen 

duchovného ale aj spoločenského života. Po hudbe a ekuméne by sme 

tentoraz upriamili našu pozornosť na politiku a diskutovali spoločne o 

vplyve reformácie na politiku, či vzťah cirkvi a politiky dnes. Našimi 

hosťami budú okrem teológov zo zahraničia aj predstavitelia domácej 

politickej scény, ktorí nám predstavia svoj pohľad na cirkev či 



reformáciu, ale budú s nami aj diskutovať o otázkach spolupráce cirkvi 

a štátu pri napĺňaní pastorálneho poslania cirkvi v zmysle slov z 1Tes 

5,14-15. Veríme, že aj táto konferencia bude pre Vás podnetná a 

prinesie nielen zaujímavé informácie, ale aj inšpiráciu do Vašej 

pastorálnej praxe. 

 

Teologická konferencia 2015 sa bude konať v dňoch 16.-18. 

septembra v hoteli Holiday inn v Trnave. Prihlásiť sa na ňu môžete 

písomne na adrese Generálneho biskupského úradu, mailom na 

adresách skoly@ecav.sk a misia@ecav.sk, telefonicky na číslach 0918 828 009 

a 0918 828 010 alebo tiež vyplnením prihlasovacieho formulára na 

webovej stránke www.ecav.sk. Ak máte záujem zúčastniť sa na teologickej 

konferencii, prihláste sa najneskôr do 1. septembra 2015 a vo Vašej 

prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy a o všetku ponúkanú 

stravu. 

 

Zamestnanci ECAV uhradia účastnícky poplatok vo výške 20 €. 

Cena pre zamestnanca ECAV, ktorý sa nebude v hoteli stravovať ani 

v ňom nocovať a bude iba účastníkom prednášok, je 5,- € s možnosťou 

zakúpenia stravy priamo na mieste. Tak ako po iné roky je aj teraz 

možné priviesť so sebou životného partnera/partnerku – nezamestnanca 

ECAV. Cena za celý pobyt je 100,-€. 

Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ: 

0000443012/0200 variabilný symbol 379 072. 

 

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. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
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