
Program 

8.30  - Registrácia 

9.00  - Otvorenie konferencie a úvodná pobožnosť - Mgr. Slavomír Sabol - biskup VD ECAV

9.30 - Prednáška: Čo prináša nový zákon o financovaní cirkví?  Dôsledky pre život 
   cirkví v SR a ich systém financovania.               
 - Prednášateľ: Ján Juran - riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR
 - Diskusia
     
10.30 - Koreferát: Systém financovania v maďarskej evanjelickej cirkvi 
 - Prednášateľ: - Mgr. Attila Szpisák - evanjelický farár v Slovenskom Komloši, Maďarsko
 - diskusia

11.15  - Coffeebreak

11.45 - Koreferát: Systém financovania v poľskej evanjelickej cirkvi
 - Diskusia

12.30 - Obed

13.30 - Koreferát: Systém financovania v sliezskej evanjelickej cirkvi
 - Prednášateľ: Mgr. Tomáš Tyrlík - biskup SCEAV, Sliezsko
 - Diskusia

14.15 - Dôsledky prijatia nového zákona o financovaní cirkví pre život v ECAV. Tvorba 
nových platových tabuliek zamestnancov ECAV a tvorba spoločného finančného systému v 
ECAV.
 - Prednášateľ: Mgr. Ivan Eľko - generálny biskup ECAV 
 - Diskusia
15.30 - Slovo Mgr. S. Sabola pri závere jeho funkčného obdobia ako biskupa VD ECAV   
 - modlitba a požehnanie 

Konferenčný poplatok je 5 €. Uhrádza sa na mieste podujatia.

Prihlasovanie na konferenciu bude prebiehať do 25. 11. 2019 - elektronicky na 
adrese: sekretariat@vdecav.sk, alebo telefonicky: 0918/828 379, 051/7722515.

Adventný kalendár 2019 
V spolupráci s poľským vydavateľstvom Augustana aj tohto roku sme pripravili 
Rodinný kalendár, v ktorom sa nachádzajú rôzne duchovné a kreatívne aktivity, 
ktoré môžu počas adventu vykonávať deti s rodičmi. Je to zaujímavá pomôcka ako 
prežiť duchovne advent s najmenšími v rodine. Kalendár si už po mnohých rokoch 
našiel svojich priaznivcov a čitateľov, veríme že aj tohto roku pribudnú ďalší, ktorým 
dopomôže k požehnanému prežitiu adventného času.
 Materiál je možné objednať na adrese:tajomnik@vdecav.sk, 0918828379, 
0517722515. cena : 3€/ks

 

16.Konferencia RoS
Pozývame na 16.Konferenciu Rodinných spoločenstiev ECAV, 
ktorá sa uskutoční 21.-24.11.2019 v Hoteli Sorea Hutník II. v Tat-
ranských Matliaroch. 
Hlavná téma konferencie je vyjadrená slovami „Rodinné mosty“

Elektronické prihlasovanie a podrobný program konferencie je zverejnený
 na www.rodinnespolocenstvo.sk

Ponúkame 

Yoube - Evanjelický katechizmus pre mladých
 Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so 
švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mla-
dých, vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne 
štúdium a vzdelávanie. Na viac ako 170 stranách sa kladú otázky a hľadajú 
odpovede, ktoré stoja na biblických pravdách a zasľúbeniach. Kto sa naučí žiť s 
touto Pravdou, ten dokáže veriť, milovať a dúfať v rôznych situáciach života. 
Cena za 1 ks / 10 €
Objednávky je možné zasielať na email: tajomnik@vdecav.sk, alebo tel. : 0918/828 
312, 051/77 22 515

Pozývame 

Rok evanjelického školstva
Chráň si srdce! Slávnostná trojdňová akadémia pri 30. výročí Nežnej revolúcie
Okrúhle výročie Nežnej revolúcie, ktorá priniesla demokraciu a náboženskú slobodu, 
si pripomenú aj evanjelici, a to trojdňovou akadémiou s témou Chráň si srdce! Na 
pohnuté udalosti Novembra ‘89 a ich dôsledky bude reflektovať študentská akadé-
mia, panelová diskusia v židovskej synagóge a bohoslužby, ktoré v priamom preno-
se odvysiela RTVS. 17. novembra 2019 odštartuje tiež Rok cirkevného školstva.
- 15. 11. o 17.00 hod.: Akadémia Evanjelickej spojenej školy, Dvorana Starého 
kolégia v Prešove
- 16. 11. o 17.00 hod.: Panelová diskusia, židovská synagóga v Ružomberku
- 17. 11. o 09.30 hod.: Študentské služby Božie, Evanjelický Chrám sv. Trojice v 
Prešove



Dištriktuálna pastorálna konferencia 
VD ECAV

2. december 2019

Dvorana Biskupského úradu VD ECAV 

Hlavná 137, Prešov

organizátor: Biskupský úrad VD ECAV v Prešove

„Nový zákon o financovaní cirkví“
a jeho dôsledky pre život ECAV  

Časopis Evanjelický východ vychádza mesačne na 36-tich plnofarebných stranách 
veľkého formátu. Čitatelia si v ňom nájdu zaujímavé náboženské, spoločenské a 
kultúrne témy, knižné recenzie, komentáre k aktuálnemu dianiu v cirkvi doma i
vo svete, monitoring života cirkevných zborov či životné  
príbehy evanjelických rodín.

Časopis je možné pohodlne objednať vyplnením 
formulára na web stránke www. evychod.sk .

Objednávkový formulár

  Meno

  Adresa

  Telefón

  E-mail

  Podpis

Vyplnený formulár zašlite na adresu 
BÚVD ECAV na Slovensku, 
P. O. Box 119, 080 01 Prešov.

€ 24,-
PREDPLATNÉ

na 1 rok


