
Nedela  15. 3. 2015 
 Kongresová hala Hotela Klar

14.00  - Registrácia 

15.00  - Otvorenie konferencie - Mgr. Slavomír Sabol - biskup VD ECAV

15.30 - Prednáška:  Helge Standal - Evanjelická cirkev v Nórsku
       Súčasné  výzvy a spôsoby misijnej práce cirkvi v mestskom prostredí
       Reflexia o súčasnej misijnej práci cirkvi v mestách v Nórsku
17.00 - Diskusia 

18.00 - Večera

19.00 - Prednáška:  Daniel Chlebek, Tomáš Tyrlík - Sliezská evangelická a.v. cirkev
 - Skúsenosti so zakladaním misijných centier v mestách (Sliezska ev. a.v. cirkev)

20.30 - Diskusia

21.00 - Zaverečná pobožnosť
  

Pondelok  16. 3. 2015 
 Kongresová hala Hotela Klar

8.00 - Raňajky

9.00 - Prednáška: Martin Alexanderson - Evanjelická cirkev a.v. vo Švédsku
       Inovatívne metódy misijnej práce v mestskom prostredí
10.00 - diskusia

Konferenčný poplatok (nedeľa, pondelok) + strava a ubytovanie je 30 € na osobu. 
Konferenčný poplatok (nedeľa, pondelok) bez stravy a ubytovania je 3 € .

Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 6. 3. 2015 elektronicky na adrese: 
sekretariat@vychodnydistrikt.sk, alebo telefonicky: 0918/828 379, 051/7722515.

Prihláška bude akceptovaná až po uhradení účastníckeho poplatku na číslo účtu: 96293513/0900, 
var. symbol: 1510, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko - konferencia
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 6. 3. 2015

10.30 - Prednáška: Győri Péter Benjámin - Evanjelická cirkev a.v. v Maďarsku
            Rôznorodosť misie v meste

11.45 - Diskusia 

12.00 - Diskusia o situácii misie v mestách v ECAV na Slovensku

13.00 - Obed 

14.00 - Predstavenie 4 modulov (školení) o misijnej práci v mestskom prostredí
  - Martin Alexanderson - Evanjelická cirkev a.v. vo Švédsku



V šedej zóne mesta
Konferencia venovaná misii v meste

15.  16. marec 2015
Hotel Klar, Liptovský Mikuláš

organizátor: 
Biskupský úrad VD ECAV v Prešove, Hlavná 137

Misia v meste  
Spôsoby hladania a oslovenia ludí 
v šedej zóne mesta  
Individualizmus verzus spolocenstvo  
Anonymita a Pluralita ako výzva pre cirkev 

Helge Standal (Nórsko) - vyštudoval ev. teol. fakultu v Oslo, po ktorej 
bol ordinovaný do služby farára. Po 8 rokoch služby sa začal veno-
vať problematike „misie a evanjelizácie“ na teologickom inštitúte v 
Chicagu (USA). Momentálne pôsobi ako farár v Sykkylven v Nórsku. 
Pôsobil v mnohých misijných organizáciách podporujúcich misiu v 
mestskom prostredí. Je ženatý, má 3 deti a dve vnúčatá.

Martin Alexanderson (Švédsko) - Pôsobil ako kňaz v EFS / SEM 
(švédska evanjelická misia). V roku 2007 založil nový evanjelický 
cirkevný zbor v Uppsale. Od roku 2009 pracuje na národnej úrovni 
SEM a je vo vedení tímu pre M4 (vzdelávanie a zakladanie nových 
centier) vo Švédsku. Keď neslúži v cirkvi, rád lyžuje, venuje sa všet-
kým druhom vodných športov, hraje golf alebo cestuje s manželkou 
Hannou.

Győri Péter Benjámin (Maďarsko) - Pôsobí ako evanjelický farár a 
senior v Szolnoku. Aktívne sa podieľa na službe mladej generá-
cii. Postgraduálne sa venoval systematickej teológii a pastorálnej 
službe. Slúži v cirkevnom zbore, ktorý rastie z ľudí bez tradičného 
evanjelického pozadia. Vo svojej službe rád skúša nové spôsoby 
misie, ktoré sú založené na tradičných hodnotách cirkvi. Je ženatý a 
má dve deti.

Daniel Chlebek (Sliezsko) -  Po ordinácií pracoval 10 rokov ako celocir-
kevný farár pre prácu s mládežou v SCEAV. Teraz pracuje v Evan-
gelizačním centru M.I.S.E., ktoré je zriadené v SCEAV za účelom 
povzbudzovania jednotlivcov a zborov k misijnému spôsobu života a 
zakladaniu  misijných skupín, či zborov v SCEAV.  Ležia mu na srdci 
miesta v ČR, kde nie je žiadna protestantská  cirkev, čo sa odráža aj 
v jeho aktivitách mimo cirkev. Je ženatý a má dvoch synov. 

Tomáš Tyrlík (Sliezsko) - Po štúdiu na EBF UK pôsobil ako kaplán v 
Třanoviciach. Po troch mesiacoch bol oslovený  k úlohe, aby začal 
budovať nový zbor vo Frýdku-Místku, v ktorom slúžil do roku 2003. 
V roku 1998 sa stal seniorom Frýdeckého seniorátu. Je vedúcim 
tímu, ktorý organizuje Konferencie rodín. Od roku 2003 pôsobí v 
zbore Třanovice, zároveň je zástupcom biskupa SCEAV. S manžel-
kou Lilií majú tri deti. 


