
Seniorátní výbor Západočeského seniorátu ČCE a
Farní sbor ČCE v Horním Slavkově

vás zvou na

presbyterní konferenci
„100 let ČCE - důvod k oslavě nebo důvod k zamyšlení?“

která se bude konat

v sobotu 14. dubna 2018 od 10:00
v Novém Sedle, Karlovarská 130

Program konference:
úvodní pobožnost

připravené příspěvky účastníků
moderovaná diskuze

oběd

Cílem konference je zastavení se a diskuze nad současným vývojem v naší církvi. Na
konferenci zveme všechny bratry a sestry z našeho seniorátu. Prosíme účastníky, aby
zvážili  také  možnost  přispět  formou  krátkého  připraveného  příspěvku  (5  -  10
minut). Bližší informace k možným formám a tématům příspěvků jsou uvedeny v
přiloženém dopise. Kvůli uspořádání příspěvků prosíme přispěvatele, aby nám záměr
přispět oznámili do konce března 2018. 

Prosíme účastníky konference o potvrzení účasti do konce března 2018,
abychom mohli zajistit oběd a občerstvení.

Kontakt: +420 776 848 297, marek.sterzik@gmail.com

Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: 'Náš otec jest
Abraham!' Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

Lukáš 3; 8
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Milé sestry a milí bratří,

rádi bychom vás pozvali na letošní jarní presbyterní konferenci, která ponese titul
„100 let  ČCE - důvod k oslavě nebo důvod k  zamyšlení?“  Na letošní  konferenci
bychom  se  chtěli  zastavit  a  diskutovat  nad  současným  vývojem  v  naší  církvi.
Konference by měla být zastavením u příležitosti 100 let výročí naší církve. Chtěli
bychom se zamyslet nad tím, zda kroky, které jako církev podnikáme, jdou skutečně
tím správným směrem. Zda opravdu naplňujeme vůli Toho, který nás poslal.  Je
vícero témat, která nás na současném stavu církve znepokojují. Máme však naději,
že v Kristu Ježíši,  s  pomocí Ducha Svatého můžeme společně nalézt cestu dále.
Témata, která nám leží na srdci zejména, jsou:

• neustále zmenšující se členská základna naší církve
• nedostatek lidí ochotných vykonávat farářskou službu
• množící se hádky v našich sborech, které neplodí nic dobrého
Nechceme ale obsah presbyterní konference omezovat jen na tato témata. Chtěli

bychom raději,  abychom společně hledali  ten základ, na kterém můžeme všichni
dohromady stavět. Chtěli bychom, aby na konferenci zazněly hlasy z celého našeho
seniorátu.

Proto  chceme  vyzvat  všechny,  kteří  uvažují,  že  by  se  presbyterní  konference
zůčastnili, aby zvážili, zda nemohou svým krátkým připraveným příspěvkem (řádově
na 5 - 10 minut) přispět do konference. Rádi bychom dali prostor každému, kdo má
nám ostatním co sdělit. Ať už k tématům výše uvedeným, nebo i k jiným, která
jsou jím považována za důležitá. Abychom však mohli všechny příspěvky uspořádat,
prosíme každého, kdo by chtěl přispět, aby nám to oznámil nejpozději do konce
března. V opačném případě nemůžeme zaručit,  že na příspěvek budeme schopní
vyhradit prostor.

Prosíme také všechny, kteří zvažují účast, aby nám do konce března
dali vědět. Za sbor stačí vědět, s kolika účastníky máme počítat. Rádi bychom
účastníkům připravili občerstvení a společný oběd.

Za hornoslavkovský sbor,
Marek Sterzik

+420 776 848 297
marek.sterzik@gmail.com


