
 
 

POZVÁNKA 
 

TEOLOGICKÁ  KONFERENCIA  2016 
 

ECAV  na Slovensku 
a Združenie evanjelických duchovných 

 
Kúpele Lúčky 

19. – 21. 10. 2016 
 

" Obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka 

stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy." 
Ef 4, 23-24 

 

Milí bratia a sestry! 

Po roku vás opäť srdečne pozývame na pravidelnú teologickú 

konferenciu. V kontexte blížiaceho sa 500. výročia reformácie, sa na 

nej chceme venovať téme „Reformácia“ a zamýšľať sa nad 

jednotlivými dôrazmi i teologickými dopadmi reformačného učenia. 

Naše pozvanie prijali teológovia z Evanjelickej teologickej fakulty 

Univerzity Karlovej v Prahe, ktorí sa budú téme reformácie venovať 

z rôznych teologických pohľadov. 

Tak ako vždy, aj teraz je pre vás pripravený aj priestor na vzájomné 

stretnutia, rozhovory a voľno-časové aktivity, ktoré vám ponúka 

liptovsko-oravský región aj samotný areál kúpeľov Lúčky, kde sa 

tohoročná teologická konferencia bude konať. 

Veríme, že teologická konferencia bude pre vás prínosom a obohatí vás 

vo vašom teologickom rozhľade tak, aby ste boli nielen sami obohatení, 

ale aby ste svoje bohatstvo mohli rozdávať ďalej vo vašich cirkevných 

zboroch, vyučovať základným princípom reformácie a pripravovať tak 

pospolitý ľud na dôstojné pripomenutie si významného výročia, ktoré 

chceme osláviť nielen sprievodnými aktivitami, ale najmä neustálym 



pripomínaním a zdôrazňovaním reformačného učenia, ku ktorému sa 

naša cirkev aj po 500 rokoch hlási. 

Teologická konferencia 2016 sa bude konať v dňoch 19.-21. 

októbra v Kúpeľoch Lúčky v liečebnom dome Choč . Prihlásiť sa na ňu 

môžete písomne na adrese Generálneho biskupského úradu, mailom na 

adresách skoly@ecav.sk a misia@ecav.sk, telefonicky na číslach 0918 

828 009 a 0918 828 010 alebo tiež vyplnením prihlasovacieho 

formulára na webovej stránke www.ecav.sk. Ak máte záujem zúčastniť 

sa na teologickej konferencii, prihláste sa najneskôr do 30. septembra 

2016 a vo vašej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy 

a o všetku ponúkanú stravu. 

Zamestnanci ECAV uhradia účastnícky poplatok vo výške 20 €. 

Cena pre zamestnanca ECAV, ktorý sa nebude v hoteli stravovať ani 

v ňom nocovať a bude iba účastníkom prednášok je 5,- €. Tak ako po 

iné roky je aj teraz možné priviesť so sebou životného 

partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt je 110,-

€. Dieťa do 6 rokov je zadarmo, nemá však nárok na lôžko. Dieťa od 6 

do 12 rokov platí 77,-€ na celý pobyt.  
 

Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ: 

SK6102000000000000443012 SUBASK BX 

 variabilný symbol 379 072. 
 

Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradí Generálny 

biskupský úrad, v zmysle CPP.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
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