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Evropské biblické dialogy 2022 
 

Unie evangelických církví v Německu a Evangelická akademie v Berlíně zve již 

po mnoho let laické pracovníky církví i teology k Evropským biblickým dialogům. 

Jejich cílem je umožnit setkávání a výměnu zkušeností napříč regionálními 

církvemi a národními hranicemi. Společné čtení Bible a výměna názorů nad jejími 

texty patří k protestantské tradici. Stejně jako promítnutí biblické zvěsti do aktuálních témat našeho 

života.  

Program seminářů je strukturován specificky podle věku účastníků či oboru jejich zaměření, nabídka 

je široká: V nadcházejícím pololetí v ní můžete najít hudební workshop pro celé rodiny, konferenci pro 

studenty teologie, biblický dialog zaměřený na misii, další pro rodiny, v nichž je někdo s postižením, 

dialog pro křesťany a muslimy, biblický dialog pro laické kazatele nebo k tématu uprchlíků – celý 

přehled najdete na www.eaberlin.de/seminars/, výběr z nabídky je i na přiloženém letáčku.  

Předpokladem účasti je schopnost komunikovat v němčině, na některých seminářích v angličtině. 

Konferenční poplatek se u jednotlivých akcí liší, pro naše účastníky je možno vyjednat významné slevy. 

V případě zájmu se ozvěte ekumenickému oddělení ÚCK, rádi Vám účast a její finanční podmínky 

dojednáme. 

 

 

Letní akademie „Sola scriptura?“ 5. - 8. září 2022 

Lutherovo porozumění Písmu jako teologická výzva 

 

Našim kazatelům a kazatelkám předáváme nabídku Akademie 

Martina Luthera v Sondershausen v Durynsku. Jde o čtyřdenní 

seminář, jehož cílem je v historickém kontextu kriticky zhodnotit 

Lutherovo porozumění Písmu: Jak mají být biblické texty čteny, 

vykládány a kázány, aby fungovaly jako Boží slovo? Lutherova praxe výkladu Písma vede nejen 

ke starým způsobům, ale také umožňuje objevovat nové: Písmo jako živý zdroj víry, lásky a naděje. 

Podrobnosti k programu jsou na přiloženém letáku, případně zde:  

www.luther-akademie.de/deutsch/tagungen/sommerakademie/sommerakademie.html 

Jednacím jazykem je němčina, všechny texty budou čteny v moderní němčině. Pro hosty z diaspory je 

možnost dotace několika volných míst – v případě Vašeho zájmu Vám dojednáme finanční podmínky.  
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