SRDEČNÁ POZVÁNKA NA

II.

REVITALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Zveme všechny z vás, kteří mají chuť diskutovat o budoucnosti naší církve pozvat na druhý diskusní seminář s názvem
Revitalizace Církve československé husitské, který se uskuteční v sobotu dne 5. dubna 2013 od 9:30 hodin v modlitebně
Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.
Na semináři se budete moci setkat a diskutovat se zajímavými hosty a dozvědět se i názory ostatních sester a bratří ve
víře. Svojí účastí a úvodní přednáškou nás poctí také jeden z nejznámějších současných českých psychologů a angažovaný
křesťan bratr Jeroným Klimeš.
Vaše Diecézní Rada Královéhradecké diecéze CČSH
2. REVITALIZAČNÍ SEMINÁŘ S TÉMATEM Duchovní a pastorační služba v církvi
KDY: 5. dubna 2014, od 9:30h
KDE: modlitebna Královéhradecké fary, ulice Ambrožova 729, Hradec Králové
JAK: MHD - ze zastávky TERMINÁL (vlakové/autobusové nádraží) linkami č. 2,6,17,15 do zastávky Ulrichovo náměstí
Program:
9:30

Úvodní pobožnost

10:00

„Duchovní služba 2000 let po Kristu“ – bratr Jeroným Klimeš

11:00

„Modely investic - Jak zhodnotit úspěšně náhradu státu naší církvi“ – bratr Radek Zapletal

12:00

oběd

12:30

"Vzdělanostní a osobnostní předpoklady pro duchovenskou službu v CČSH" – bratr Martin Chadima

13:30

„Péče o dlouhodobě nemocné v kontextu Evangelia" – bratr Jaroslav Zemek

Seminář si dále klade za cíl:








Zapojit širší členskou základnu církve napříč jejími diecézemi do obnovy církve.
Upozornit na novou éru podmínek fungování církve (její pozitiva i negativa).
Propojovat aktivní členy napříč diecézemi.
Poskytnout prostor pro otevřenou diskusi o současné realitě fungování CČSH.
Najít cestu jak zlepšit funkci církevních orgánů.
Vytvořit lidské rezervy pro potřeby fungování církve jako instituce.
Rozpracovat návrhy fungování CČSH pro další použití církevními orgány.

Pokud máš i Ty sestro / bratře, čím přispět k diskusním tématům, neváhej a kontaktuj nás – jsme otevřeni podnětům.
Elektronický kontakt na organizátory: revitalizacni.seminare@email.cz
Elektronický kontakt pro zajištění noclehu v hostinském pokoji budovy Královéhradecké diecéze:
dieceze.hradec@ccsh.cz

