
Názov 

podujatia 
Termín

Miesto 

konania

Kázňové 

prípravky k 

Veľkej noci

8. február 

2021

Nové Mesto 

nad Váhom

Semináre  pre  
neordinovaných

Február - 

Apríl 2021

 Častá, 

Devičie, 

Tomášovce, 

Tešedíkovo, 

Stará Turá

Kirchentag
12.-16. máj 

2021

Frankfurt 

nad 

Mohanom , 

Nemecko 

Dištriktuálna 

pastorálna 

konferencia

11.-12. jún 

2021
Ráztočno        

Festival 

chrámovej 

piesne

23. október 

2021
Nitra

Misijné dni ZD 

ECAV

5.-7. 

november 

2021

Piešťany

Kázňové 

prípravky k 

adventu a 

vianociam

22. 

november 

2021

Zvolen

Evanjelizačný víkend - misijné podujatie zamerané na celé rodiny, pestrosť 

programu pre všetky vekové kategórie. Plánovaní hostia: Prof. MUDr. 

Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c ; biskup Tomáš Tyrlík s manželkou,  

Zástupcovia Detskej misie a SEMu 

Tradičné evanjelické stretnutie v Nemecku, plánuje sa zabezpečiť 1 autobus 

(podľa počtu záujemcov) 

Osobné stretnutie a zdieľanie duchovných pri exegéze textov na vybrané 

obdobie - Advent a Vianoce  (úvaha pozvať hosťa zo zahraničia) 

Prehliadka speváckych zborov pôsobiacich v ZD ECAV  delená na súťažnú a 

nesúťažnú časť. Súčasťou prehliadky je aj seminár s odborníkmi v oblasti 

zborového spevu,  snahou je zlepšovať techniku spevu, čo napomáha k lepšej 

úrovni - prezentácii  speváckych zborov na podujatiach našej ECAV. 

Vnútromisijné podujatia ZD ECAV v roku 2021 - plán 

Popis

Zámer spojiť tradidičnú pastorálnu konferenciu s neformálnym / športovým 

popoludním, spoločnou večerou a možnosťou prenocovania, s úmyslom viac 

sa spoznávať v rámci dištriktu a budovať vzájomné vzťahy aj v menej 

formálnej atmosfére

Školiace semináre pre správny pohľad presbyterov na prácu v cirk. zbore. 

Témy seminárov - Kto sme, komu slúžime a kam chceme ísť? Hodnoty, ciele, 

budovanie tímu.  Hostia - predášajúci: O. Kolarovský, S. Slávik (EVS). 

Semináre by sa mali uskutočniť na 5 miestach v rámci dištriktu - predbežné 

termíny a miesta:  Častá - 13.2.2021, Devičie - 6.3.2021, Tomášovce  - 

27.3.2021, Tešedíkovo - 10.4.2021, Stará Turá - 24.4.2021 

Osobné stretnutie a zdieľanie duchovných pri exegéze textov na vybrané 

obdobie   - Veľká noc.  Hostia: Ľ. Ďuračka, J. Filo


