Kirchentag 2011 v Drážďanech spojuje
dvě tradice: v rámci německého Kirchentagu se uskuteční Setkání středoevropských křesťanů.
Německý evangelický
Kirchentag
se koná každý druhý rok
v jednom
z německých
měst a je velkou slavností
církevního života – bohoslužeb, hudby a umění, společenských a
politických debat. Naposledy se konal
 2005 v Hannoveru
 2007 v Kolíně nad Rýnem
 2009 v Brémách
V roce 2003 se konal v Berlíně poprvé
společný ekumenický Kirchentag římskokatolické a evangelické církve. Druhý
ekumenický (včetně pravoslavné církve)
Kirchentag byl v květnu 2010 v Mnichově.
Setkání křesťanů
… se ze začátku
konala v příhraničním
regionu.
Postupně
některé evangelické
církve
organizovaly
Setkání jako pestrou mnohojazyčnou a
ekumenickou prezentaci křesťanů celé
střední Evropy. Důraz byl vždy na
setkávání sborů, skupin a jednotlivců.
1991 Görlitz (D), 1994 Niesky (D), 1996
Wisła (PL), 1999 Český Těšín (CZ), 2002
Görlitz (D), 2005 Praha (CZ), 2008
Bratislava (SK). Pořadatelem pro rok 2011
bude Evangelická luterská zemská církev
Saska.

Kontakty
Ekumenická rada církví
Donská 5
101 00 Praha 10
Tel.: 271 742 326
erc@ekumenickarada.cz
Českobratrská církev evangelická
ekumenické oddělení
Jungmannova 9, p.př. 466
111 21 Praha 1
Tel: 224 947 503
ekumena@e-cirkev.cz
Církev československá husitská
odbor vnějších vztahů
Wuchterlova, P.O.Box 255
166 26 Praha 6 - Dejvice
Tel: 220 398 111
tonzarova@ccsh.cz
Slezská církev evangelická a. v.
Církevní rada
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
Tel.: 558 764 200
tranovice@sceav.cz

Ekumenická rada církví

Drážďany
1.- 5. června 2011
… tam bude i tvé srdce
(Mt 6,21)

Setkání křesťanů středoevropských
národů na 33. německém
evangelickém Kirchentagu

Pojeďte s námi
Chcete-li zažít společenství evangelíků z různých zemí i husitů, jeďte
s námi ve dnech 1. až 5. června 2011
do Drážďan na 33. německý
evangelický Kirchentag.
Protože Drážďany leží blízko hranice
s Českou republikou a s Polskem, připravuje se program se zaměřením na
návštěvníky
ze
středoevropských
zemí. Pod jménem Begegnungszentrum Mittel- / Osteuropa (Setkání křesťanů středoevropských národů) se
připravuje pestrý program z našich
zemí.
Za Českou republiku spolupracují na
programu




Českobratrská církev evangelická
(ČCE): Oliver Engelhardt
Církev československá husitská
(CČSH): Hana Tonzarová
Slezská církev evangelická a.v.
(SCEAV): Tomáš Tyrlík

… a osvědčený tým Ekumenické rady
církví (ERC)

Přispějte do programu

Účast v Drážďanech

Počítáme
s pestrým
programem
z České republiky. Můžeme navrhovat
příspěvky, kterými chceme Setkání
křesťanů středoevropských národů
obohatit.
Příspěvky
mohou
mít
nejrůznější podobu (biblická práce,
prezentace na stánku, hudební
vystoupení, divadlo, výstava, panelová
diskuze apod.)

Účastnický poplatek v Drážďanech
bude české účastníky stát 24 € a
pokryje vstupenku na všechny akce
Kirchentagu,
ubytování
(většinou
společné v tělocvičně) se snídaní,
stravu 1 x denně a dopravu po městě.

Abychom měli kvalitní návrhy, chceme
Vás poprosit o Vaši pomoc. Víte o
uměleckém programu nebo důležitém
tématu, které by podle Vašeho názoru
nemělo na příštím Kirchentagu
chybět? Anebo chcete s vlastní
skupinou či pěveckým sborem něčím
přispět do programu středoevropského
setkání křesťanů? Máte materiály či
témata, která v tomto kontextu chcete
prezentovat ve stánku na tržišti
duchovních možností?
Své
nápady
oznamte
prosím
odpovědné osobě jedné ze tří
pořadatelských církví (ČCE, CČSH,
SCEAV)
Budeme se těšit na spolupráci.

ERC bude organizovat společnou
dopravu do Drážďan. Její způsob a
cenu všem včas sdělíme.
Sledujte prosím průběžně stránky
Ekumenické rady církví
http://www.ekumenickarada.cz/,
tam budou postupně k dispozici
všechny důležité informace včetně
přihlášky.
Pět dní plných programu a setkávání a
téměř 3 000 nejrůznějších setkání takový je čas mezi zahájením ve
středu a závěrečnou bohoslužbou
v neděli. Nezapomenutelný zážitek pro
ty, kteří na Kirchentagu byli a zase se
vracejí. Těšíme se na Vaši účast!

