POZVANIE
na VI. evanjelické cirkevné dni
Vážené sestry a vážení bratia!
Už v decembri sme Vás informovali o VI. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré sa
budú konať od 29. júna do 1. júla 2018 vo Zvolene pod biblickým heslom „V Tvojich rukách
sú naše časy!“ (Ž 31, 16a).
Chceme Vás čo najsrdečnejšie pozvať na toto celocirkevné podujatie a informovať
Vás o jeho organizácii a príprave. Pri organizovaní spolupracujeme s Cirkevným zborom
ECAV Zvolen, so Zvolenským seniorátom a s mestom Zvolen.
PROGRAM
VI. evanjelické cirkevné dni pripravujeme na oslavu a slávu nášho Trojjediného Pána
Boha s pripomienkou 100. výročia samostatnej ECAV v spoločnom štáte Čechov a Slovákov
a osmičkových rokov, ktoré sú v slovenských dejinách skutočne zaujímavé. Spájajú sa najmä
s dejinami 19. a 20. storočia. Chceme, aby program počas cirkevných dní vyhovoval všetkých
účastníkom - starším aj mladším členom cirkvi, mládeži aj deťom. Zároveň túžime, aby sa
tieto dni stali aj misijným podujatím pre všetkých, ktorí v tom čase budú v meste Zvolen.
Duchovný program podujatia sa začne v piatok službami Božími s Večerou Pánovou
v evanjelickom kostole. V sobotu dopoludnia sa budú konať slávnostné služby Božie, ktoré
v priamom prenose odvysiela RTVS – Slovenská televízia. Pre deti bude súbežne pripravená
detská besiedka. Popoludní pripravujeme biblickú hodinu a večer stretnutie Modlitebného
spoločenstva. Záverečné služby Božie sa uskutočnia v nedeľu v cirkevných zboroch
Zvolenského seniorátu; kázať budú pozvaní kazatelia.
Na hlavnom pódiu pred evanjelickým kostolom bude v piatok popoludní uvítací
program Zvolenského seniorátu a večer hudobný program pre mládež. V sobotu popoludní
bude hlavné pódium patriť vystúpeniam prihlásených zborových spevokolov, ľudovej hudby,
detí a mládeže... Súbežne sa budú konať diskusné fórum, prednáška a diskusia na historickú
tému, Tržnica duchovných možností a niekoľko výstav (aj výstava vyšívaných obrazov
i z histórie ECAV).
V Divadle J. G. Tajovského si budete môcť pozrieť divadelné predstavenia.
Pripravujeme i aktivity pre deti a mládež s biblickým programom, so športovými
aktivitami, s tvorivými dielňami a výstupom na Pustý hrad.

UBYTOVANIE
Ubytovanie pre prihlásených účastníkov je pripravené na internáte Technickej
univerzity vo Zvolene. Internát sa nachádza cca 15 minút chôdze od vlakovej a autobusovej
stanice. Parkovanie je zabezpečené v areáli internátu.
Cena ubytovania pre jedného účastníka na noc je 9,-€. Prihlasovanie bude zverejnené
na stránke www.ecav.sk od 15. apríla do 15. júna 2018. Prihlásiť sa môžete na individuálne
ubytovanie alebo na hromadné ubytovanie.
V meste Zvolen je tiež možnosť individuálneho ubytovania v penziónoch a hoteloch.
STRAVOVANIE
Ubytovaní účastníci si pri prihlasovaní ubytovania môžu objednať stravu v jedálni
v cene: raňajky – 2,50 €; obed – 4,50 €; večera – 4,20 €.
Pre ubytovaných a aktívne vystupujúcich účastníkov budú pripravené stravné lístky
na sobotňajší obed – guláš, ktorý pripraví Ekumenická pastoračná služba.
Ostatní účastníci si budú môcť stravu zakúpiť na námestí v stánkoch na Tržnici
duchovných možností a v priľahlých reštauráciách.
TRŽNICA DUCHOVNÝCH MOŽNOSTÍ
Súčasťou evanjelických cirkevných dní je už pravidelne Tržnica duchovných
možností. Predsedníctvam seniorátov bola zaslaná ponuka, aby si objednali stánok, v ktorom
by bol priestor na predaj spomienkových predmetov, duchovnej literatúry, jednoduché
pohostenie alebo inú prezentáciu cirkevných zborov a seniorátov.
Záujem o stánok nahláste do 15. apríla 2018 na adrese ekonom@ecav.sk.
Bratia a sestry, tešíme sa na Vašu účasť!

