
Názov 

podujatia 
Termín Miesto konania

Kázňové 

prípravky k 

Veľkej noci

28. február 

2022
ONLINE

Semináre  pre  
neordinovaných

Apríl, 

Október 

2022

Galanta, Trenčín, 

Trenčianské 

Stankovce, Zvolen

Dištriktuálna 

pastorálna 

konferencia

25. apríl 

2022
Zvolen

Služby Božie v 

prírode

Jún, Júl, 

September 

2022

Stred Európy - 

Kremincké bane, 

Branč,           

Amfiteáter 

Galanta

Festival 

chrámovej 

piesne

8. október 

2022
Nitra

Misijné dni ZD 

ECAV

4.-6. 

november 

2022

Piešťany

Kázňové 

prípravky k 

Adventu a 

Vianociam

21. 

november 

2022

ONLINE

Evanjelizačný víkend - misijné podujatie zamerané na celé rodiny, pestrosť 

programu pre všetky vekové kategórie. Plánovaní hostia: ThDr. MUDr. et 

MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.; biskup Tomáš Tyrlík s 

manželkou,  Zástupcovia Detskej misie a SEMu 

Služby Božie inde ako v priestoroch kostola, modernejšia forma, stretnutie 

veriacich z viacerých cirkevných zborov v prírode (zo širšieho okolia miesta 

konania)                                                                                                             

18.6.2022 - Kremnické bane (Stred Európy)                                                          

5.7.2022 - Branč                                                                                                          

10.9.2022 - Amfiteáter Galanta

Spoločné stretnutie v online priestore  v spolupráci s Východným 

dištriktom.

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 2022 - plán 

Popis

Konferencia pre duchovných ZD v tradičnej forme - jednodňové podujatie. 

Téma: Odolný život - ako horieť a nevyhorieť.                                                     

Hostia - prednášajúci: O. Kolarovský, S. Slávik (EVS).

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

Témy seminárov - Komunikácia a vzťahy v CZ, Hodnoty, ciele a vízia CZ.

Hostia - prednášajúci: O. Kolarovský, S. Slávik (EVS). Semináre by sa mali 

uskutočniť na 3 miestach v rámci dištriktu - predbežné termíny a miesta:           

1. téma - Galanta - 2.4.2022, Trenčianské Stankovce - 3.4.2022, Zvolen - 

9.4.2022                                                                                                                                   

2. téma - október

Spoločné stretnutie v online priestore  v spolupráci s Východným 

dištriktom.


