
  

  

  

  

  

  

  

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška 
 
Vyplněnou přihlášku z tohoto letáku zašlete 
prosím do 15. dubna 2008 na níže uvedenou 
adresu. Oddělení pro ekumenu a zahraniční 
vztahy bude přihlášky shromažďovat a poté je 
předá do Bratislavy hromadně.  
Myslete prosím na to, že si dopravu budete 
organizovat sami. Poraďte se o tom ve svém 
(sborovém) okolí, případně Váš zájem dejte 
vědět  našemu oddělení.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Kontakt 
 

Českobratrská církev evangelická 
ÚCK - ekumenické oddělení 

Jungmannova 9 
p.př. 466 

111 21 Praha 1 
Tel: 224 999 215 

E-mail: ekumena@srcce.cz 

www.ecav.sk/stretnutie 

“Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi 
vzdálení, stali blízkými”  Ef. 2, 13 

 

SSeettkkáánníí  kkřřeessťťaannůů  
BBrraattiissllaavvaa  

2277..  --  2299..  ččeerrvvnnaa  
22000088  

    
 

 

 

 

 

 

 

SSppoojjeennii  vv  KKrriissttuu  ––  
ssppoolleeččnněě  vv  EEvvrrooppěě  

 
 

Slovensko/Česko/Německo/ 
Polsko/Rakousko/Maďarsko 

 

Zde je prostor pro jakékoliv poznámky:  

..................................................................................  

..................................................................................  

..................................................................................  

..................................................................................  

 

 

 

Odkud ….  kam … šlo Setkání křesťanů 

1991 Görlitz/Německo – první setkání 
Čeští, němečtí a polští účastníci 

1994 Niesky/Německo – setkání  na 
historickém místě Jednoty bratrské 
v Německu 

1996 Wisła/Polsko – poprvé pořádají 
setkání polští luteráni 

1999 Český Těšín/Česko – poprvé se 
zúčastní také křesťané ze 
Slovenska 

2002 Görlitz/Německo – poprvé se 
z ČCE účastní velký počet lidi 
(několik autobusů) 

2005 Praha/Česko – setkání organizuje 
Českobratrská církev evangelická 

2008 Bratislava/Slovensko – poprvé se 
koná Setkání křesťanů na 
Slovensku 

 



 

O co jde 
 

Tradice těchto přeshraničních setkání začala v 
roce 1991 v německo-polsko-českém pohraničí 
a od té doby je Českobratrská církev evangelická 
pravidelným hostem, na posledním “Setkání 
2005” v Praze dokonce hostitelem. Cílem 
setkání je, aby se křesťané různých církví 
vzájemně povzbudili ve víře v Ježíše Krista a 
budovali mezi sebou přátelské sousedské 
vztahy. Setkání chce nejen podpořit duchovní 
spolupráci, ale také zodpovědnost církví a 
jednotlivých křesťanů za věci veřejné.  

 

Program 
 
Pátek 27. 6. 2008 
19:00 Večerní bohoslužby 
20:00 Poděkování bratislavským sborům 

Setkání křesťanské mládeže  
Setkání křesťanských rodin 
 

Sobota 28. 6. 2008 
 9:00 Večeře Páně 
10:00-17:00 Tržnice duchovních možností 
10:00 Biblická hodina 
12:00 Tématické pořady 

Přednášky, workshopy 
Odpoledne pro děti a mládež 

17:00 Hlavní shromáždění 
20:00 Opera 

Noc otevřených kostelů  
 
Neděle 29. 6. 2008 
9:00 Večeře Páně 
10:00 Nedělní bohoslužby 

Pro zájemce z ČR 
 
Účastnický příspěvek 
Zájemci z České republiky platí účastnický 
příspěvek ve výši 15 EUR na osobu (děti do 6 
let a sjednaní účinkující zdarma). Zahrnuje 

• dva noclehy na koleji se snídaní 
• účast na všech programech 
• program, zpěvník a jiné materiály 

 

Bez noclehu stojí účastnický příspěvek 10 EUR. 
 
Doprava 
Organizátoři doporučují hromadnou dopravu 
autobusy. Organizace autobusů závisí na zájmu 
v jednotlivých regionech: sbory, případně 
senioráty si je budou objednávat samy. Pokud 
plánujete organizovat společnou cestu 
autobusem, informujte nás o tom prosím, 
abychom mohli Váš autobus doporučit 
případným jednotlivým zájemcům. 
 
Program 
Účinkující z řad ČCE jsou:  
• synodní senior Joel Ruml s hlavním kázáním 
• pěv. sbor Vocatus pod ved. Tomáše Najbrta  
• Musica da chiesa 
• divadlo z FS Brno-Husovice 
• rocková kapela Kryštofovy staré věci 
• varhanice E. Moravetzová a M. Hradecká 
• dětský pěv. sbor Mibidizo, Valašské Meziříčí 
• Ten Sing Želiv 
• Ondřej Rada – výstava výtvarného umění  
• referenti a diskutující, například Mahulena 

Čejková, Miloš Rejchrt 
Další program připravují naši zahraniční 
partneři. 
Využijte možnost Vaší účasti, tentokrát bez 
jakýchkoliv jazykových bariér! 

 

 

�� ��
   Z

ávazn
ě se p

řih
lašu

ji k ú
časti n

a Setkán
í křesťanů

 ve d
n
ech

 27. do 29. 6. 2008 v B
ratislavě 

Jm
éno a příjm

ení .......................................................................  patřím
 do církve/sboru  ................................................................. 

adresa .......................................................................................................................................................................................................... 

e-m
ail .......................................................................................... telefon ................................................................................................ 

�� ��
  potřebuji ubytování v B

ratislavě 
  �� ��

  ubytování nepotřebuji nebo si zařídím
 sam

/a.   

přijedu  �� ��
 s partnerem

     �� ��
 s dětm

i:  ............. (počet) do 6 let a .............. (počet) nad 6 let. 

�� ��
 rád využiji společný autobus, pokud v m

ém
 okolí bude organizován        �� ��

 počítám
 s vlastní dopravou 

 datum
, m

ísto
...................................................................  podpis ............................................................................................................ 

 


