POZVÁNKA
TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2019
ECAV na Slovensku
a Združenia evanjelických duchovných
HOTEL SATEL POPRAD
1.-3. 10. 2019
Milí bratia a sestry v Pánu!
Srdečne Vás pozývame na pravidelnú teologickú konferenciu,
ktorá sa bude aj tento rok konať tak, ako ste boli zvyknutí – na
zaujímavom mieste a so zaujímavým programom.
Keďže naša cirkev sa vyvíja spolu s dobou, musí na ňu aj reagovať
a ak chce hlásať Božie slovo a rozhlasovať Božiu slávu, musí
komunikovať s moderným človekom a to spôsobom, ktorý je mu
blízky a ktorému rozumie. Téma teologickej konferencie 2019
preto znie:

Médiá a cirkev
a bude sa niesť v duchu slov:

„Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte
Jeho chválu!“
Ž 66,8

Budeme na nej hovoriť o možnostiach, ktoré nám dnešná
doba ponúka, o možnostiach, ktoré využívame, ale aj o tých,
ktoré ešte nevyužívame a mohli by sme. Konferencia nám

poskytne priestor na diskusiu o našich médiách a ich kvalite.
Svojimi skúsenosťami nás obohatia aj hostia z Nemecka a
z Českej republiky.
Teologická konferencia 2019 sa bude konať v dňoch 1.-3.
októbra v hoteli Satel v Poprade. Prihlásiť sa na ňu môžete
písomne na adrese Generálneho biskupského úradu priloženou
prihláškou alebo na webovej stránke www.ecav.sk. Prihlasovať sa
treba najneskôr do 15. septembra 2019 a vo Vašej prihláške
uveďte, či máte záujem o oba nocľahy a o všetku ponúkanú
stravu. Účastnícky poplatok je 20,-€, ak sa prihlásite včas.
V prípade prihlásenia sa po danom termíne bude poplatok 30 €.
Tak ako po iné roky je aj teraz možné priviesť so sebou životného
partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt
partnera/partnerky je 100,-€.
Pripájame program konferencie. V čase voľna bude možné
navštíviť Vysoké Tatry, pozrieť si mesto Poprad a Kežmarok,
využiť Aquacity Poprad s 20% zľavou, ktorú ponúka hotel Satel či
urobiť si ďalší individuálny program, alebo stráviť čas s priateľmi.
Informácie na: www.ecav.sk
skoly@ecav.sk; tel.:0918828009; 0918828010
Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ:
SK6102000000000000443012 SUBASK BX
variabilný symbol 379 314
Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradíme v zmysle CPP.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

