SETKÁNÍ KŘESŤANŮ 2020
ve Štýrském Hradci 3.-5.7.2020
TVÁŘÍ V TVÁŘ
Srdečně zveme na 11. Setkání křesťanů, které se bude konat v rakouském městě
Graz/Štýrský Hradec. Je to velký sjezd několika tisíc účastníků z řady evropských zemí.
Nabídka je pro všechny generace, znalost jazyka není podmínkou, řada programů bude
překládána nebo budou nonverbální. Téma celého Setkání je „Tváří v tvář“. Neváhejte a
letní prázdniny začněte s námi!
Jak se přihlašovat
Na https://www.face2face2020.at/de/anmeldung/ najdete registrační formulář, kde můžete vybrat kategorii
ubytování a podle ní i cenu za pobyt. Je možno registrovat i celou skupinu najednou s jednou kontaktní
osobou. Stránky jsou v němčině a v angličtině, pro přihlašování z ČR je třeba kliknout na okénko Vstupenky pro
osoby s bydlištěm v České republice, vedle okénka je možno stáhnout pdf s překladem. V poplatku je
zahrnuta vstupenka na všechny akce Setkání křesťanů, 2x nocleh, strava od pátku večer do neděle do rána,
tištěný program, zpěvník a jízdenka po Štýrském Hradci. Platba je možná převodem na rakouský účet, nebo
přímo na webu kartou, po domluvě s námi je možno platit i přes český účet ČCE.

! Termín přihlášení je 31. 3. 2020 !
Doprava
Štýrský Hradec je snadno dostupný přímým vlakem Praha-Vídeň-Graz. Pro skupinu organizátorů a účinkujících
vypravujeme dotovaný autobus z Prahy, v němž můžeme nabídnout místa zdarma pro prvních 20 přihlášených
z ČCE. Zájemci, napište si ještě před přihlášením na ekumena@e-cirkev.cz o podrobnější pokyny.

Stále hledáme stewardy-dobrovolníky!
Rakouská církev zve dobrovolníky ze všech zúčastněných zemí, aby přijeli pomoci s organizací a průběhem celé
akce. Podmínkou je věk minimálně 17 let a aktivní angličtina. Stewardi budou mít svůj vlastní seznamovací
předprogram, jejich účast se proto předpokládá od 1. do 5. července 2020. Akce je pro stewardy zdarma,
příspěvek na cestu mohou žádat v Ústřední církevní kanceláři ČCE. Zájemci hlaste se prosím na ekumena@ecirkev.cz o více informací.

Předběžný program Setkání křesťanů ve Štýrském Hradci – Tváří v tvář
Pátek 3. července
od 9:30
od 14:00
16:00-17:30

Tematické prohlídky města
Projektová setkání
Registrace účastníků
Slavnostní zahájení: Svátek setkání

18:00-19:30
20:00-21:45
22:00-23:15

Večeře
Vícejazyčné bohoslužby po celém
Grazu
Zpěvy Taizé v Landhaushofu

Sobota 4. července
9:00-9:30
9:30-10:30
11:00-12:30
12:30-14:00
14:00-16:00

Ranní pobožnost a společný zpěv
Hlavní přednáška – Miroslav Volf
Biblické práce v různých jazycích
Oběd a společný zpěv
Tematické prohlídky města Graz
Projektová
Workshopy k různým tématům

16:30-18:00
18:00-19:00
19:30-22:00
19:30-21:30
20:00-22:00

Biskupská fóra
Večeře
Open-Air Koncert v městském parku
Tematické prohlídky města Graz
Projektová setkání
Church Night

Neděle 5. července
10:00

Ekumenická závěrečná bohoslužba s přímým přenosem do ORF a ZDF

Kontaktní osoba: Daniela Hamrová – ekumena@e-cirkev.cz

