
 
 

 

 

TEOLOGICKÁ  KONFERENCIA 
ECAV  na Slovensku 

 a Združenia evanjelických duchovných     
 Piešťany – hotel Sĺňava – Sorea 

Hlboká 47 
921 01 Piešťany 

Tel. 02 32 55 39 88 
 

19. – 21. októbra 2011 
 

 „Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli  
na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami“. F 4, 9 

 
 
 

PROGRAM 



 Téma teologickej  konferencie 2011: 
                  „Misia a charizmatické hnutia“ 
 

PROGRAM:   
 
      Streda   19. 10. 2011 
                    11.00 hod.       -  Registrácia 
                    12.00 hod.       -  Obed 

                    13.30 hod.       -  Otvorenie konferencie: privítanie 
                                            -  PhDr. Mgr. M. Klátik, PhD ., generálny biskup 
                    -  Úvodná pobožnosť:  
                                                Mgr. B. Dolinský, zborový farár v Piešťanoch 
                    14.00 hod.       -  Prednáška a diskusia:  

Prof. Dr. Richard B. Carter 
                                                 „Duchovná služba a povolanie“                                  
                    15.30 hod.       -  Prestávka 
                    16.00 hod.       -  Prednáška a diskusia: 
    Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.,  

Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.  
Ústav etnológie SAV 

              „Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“ 
                                                Koreferát:  

Mgr. Milan Jurík, PhD. – prodekan EBF UK 
                    18.00 hod.       -  Večera 
                    19.30 hod.       -   Prednáška a diskusia:  
                                                Johannes-Christian Burmeister, 
    predseda GAW v Durínsku 
    Martin Michaelis,   

predseda Farárskeho spolku v Durínsku       
                    21.00 hod.       -   Večerná pobožnosť:  
                                                Mgr. Lubica Sobanská, členka výboru ZED, 
    zborová farárka v Slovenskej Vsi                               
       Štvrtok  20. 10. 2011   
                     8.30 hod.        -   Ranná pobožnosť:                                                                                       
    Mgr. Boris Mišina , senior BAS,                                        

              zborový farár v Bratislave   
                     9.00 hod.        - Prednáška a diskusia: 

                                       Prof. Dr. Theodor Dieter 
   „Znaky charizmatického hnutia“                                     

    
             Koreferát: 



             Mgr. Ľubomír Batka, PhD. – dekan EBF UK          
                    10.30 hod.       -    Prestávka 
                    11.00 hod.       -    Prednáška a diskusia: 
                                                 PharmDr. Mgr. Bc. Aleš Franc, PhD.  

                                      „Charizmatické hnutí a modely existence  
                                        v rámci církví vzešlých z reformace“ 
                                       Koreferát: ThDr. Boris Rakovský 
          13.00 hod.       -    Obed                        

                    14.00 hod.       -    Výlet do okolia, voľné aktivity 
                    18.00 hod.       -    Večera 
                    19.30 hod.       -   Ocenenie jubilantov                                                           
                    21.00 hod.       -    Večerná pobožnosť:  
                                                      Mgr. Zlatica Adameová, 
                                                      zborová farárka v Pribyline 
 
          Piatok 21. 10. 2011   
                     8.30 hod.        -    Ranná pobožnosť:  
                                                 Mgr. Štefan Kiss, 

tajomník pre vzdelávanie a misiu                                                
                     9.00 hod.        -    Prednáška a diskusia: 

                                       Prof. Dr. Theodor Dieter 
„Základné prvky luteránskej teológie 
v odpovedi na charizmatické hnutie“                                        

          10.30 hod.       -    Prestávka 
                    11.00 hod.       -    Záverečné zhodnotenie konferencie s diskusiou 

          12.00 hod.       -    Záverečná pobožnosť: 
                                  -    PhDr. Mgr. M. Klátik, PhD ., generálny biskup 

 
 
Prosíme spoločne o Božie požehnanie pre túto konferenciu a veríme, 

že nám Pán Boh dopraje v zdraví sa dožiť, stretnúť sa a obohatiť vzájomným 
spoločenstvom i novými poznatkami. 
                
                           Informácie o hoteli Sĺňava − Sorea: www.sorea.sk 
 
Kontakt:  Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku 
                 Tel. 02/59 20 12 32,  0918 828 009, 0918 828 010 
                  E-mail: misia@ecav.sk 



 



 

 
INFORMÁCIE 

 

   Doprava: Na miesto konferencie sa dostanete: autom 
po diaľnici D1E 75, po odbočení z diaľnice na Piešťany 
pôjdete priamo Vrbovskou ulicou a potom Krajinskou ulicou 
(499). Na konci Krajinskej ulice odbočíte doprava na 
Komenského ulicu. Na jej konci prejdete na Hlbokú ulicu, kde 
sa nachádza hotel. Hotel má svoje strážené parkovisko. 
Pri ceste autobusom alebo vlakom do Piešťan môžete ísť 
k hotelu  od stanice autobusom č.4. Tento autobus ide veľmi 
sporadicky. Odchody autobusu sú: 5:57; 6:55; 8:00; 9:55; 
12:00; 14:14; 15:00 hod. K hotelu je možné sa dostať aj 
taxíkom. Pri komplikáciách volajte tel. 0918 828 009. 
 

Cestovné: Náklady na cestu budú zamestnancom 
ECAV na Slovensku a pozvaným jubilantom hradené v plnej 
výške v prípade, že pôjdu prostriedkami verejnej dopravy (2. 
trieda). Cesta osobným autom (pohonné hmoty) bude hradená 
pri obsadení auta dvoma a viac osobami. 

 
            Ubytovanie a strava: Náklady na ubytovanie a stravu 
budú zamestnancom ECAV na Slovensku a pozvaným 
jubilantom hradené. 
 

Poplatky: Ak ste doteraz nezaplatili účastnícky 
poplatok 20,- € prosíme, aby ste tak urobili čo najskôr. Ak ste 
účastnícky poplatok uhradili a nezaslali nám o tom doklad, 
prosíme Vás o jeho predloženie pri registrácii. Účastnícky 
poplatok 5,- € môžete zaplatiť namieste. 

 
Odporúčanie: Hotel disponuje vnútorným bazénom, 

ktorý bude všetkým účastníkom k dispozícii, preto ak plánujete 
stráviť chvíle relaxu vo vode, nezabudnite na kúpacie potreby. 
Počas konferencie bude priestor aj na prechádzku po okolí.  

              
            *  Prosíme priniesť Evanjelický spevník. 

 



 

 

 


