
Drahí bratia a milé sestry! 
V prípade Vášho záujmu Vám majú tieto údaje pomôcť nielen v rozhodovaní sa ale majú aj spresniť niekoľko údajov.   
V. Evanjelické dni sa uskutočnia v Békešskej Čabe v dňoch od 6. do 8. Júla 2016. Ak sa rozhodnete zúčastniť,  
máte možnosť sa prihlásiť cez vašich zborových farárov, alebo aj individuálne. V prípade individuálneho  
prihlásenia sa je potom potrebné si zabezpečiť nielen dopravu na miesto ale si aj overiť ubytovacie možnosti.  

Rámcový program V. evanjelických cirkevných dní  
ECAV na Slovensku v spolupráci s partnerskými slovenskými evanjelickými cirkvami v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Česku 

pripravuje pre účastníkov V. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa uskutočnia od 6. do 8. júla 2016 v maďarskom meste Békešská Čaba, bohatý 

program:  

6. 7. 2016 – streda 
14:00 – 16:00 Príchod do Békešskej Čaby, ubytovanie, registrácia 

15:00 – 16:00 Rokovanie vedúcich predstaviteľov slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska, Srbska, z Rumunska, Chorvátska, Maďarska a 

Česka 

16:30 – 17:30 Večera 

18:00 – 19:00 Večerné služby Božie  

20:00 – 23:00 Stretnutie pri duchovnej piesni 

7. 7. 2016 – štvrtok 
8:00 – 9:30 Stretnutie s hosťami Trojpartnerstva 

10:00 – 11:30 Slávnostné služby Božie 

11:30 – 13:00 Obed, vystúpenie skupín ľudovej piesne 

13:00 – 14:30 Diskusné fóra 

15:00 – 18:00 Prezentácie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí 

18:30 – 20:00 Večera, vystúpenie ľudovej hudby 

20:00 – 22:30 Divadlo: Július-Barč Ivan – Pevec Boží 

20:00 – 22:30 Koncerty kresťanskej hudby 

22:30 – 24:00 Neformálne stretnutia „Noc v stane“ 

8. 7. 2016 – piatok 
8:00 – 8:45 Ranná pobožnosť 

9:00 Odchod do Budapešti na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy  
 
Pre účastníkov X. stretnutia kresťanov v Budapešti, ktorí sa predtým stretnú v Békešskej Čabe je účastnícky poplatok vo výške 40€.  Program X. stretnutia 
kresťanov sa čiastočne prekrýva so stretnutím v Békešskej Čabe. Predpokladáme odchod z Čaby 8. júla po raňajkách s prípadným výletom do neďalekého 



Slovenského Komlóša. (cca 40km). Príchod do Budapešti je predpokladaný v rozmedzí   12:00 – 14:00. Pre účastníkov bude pripravený bohatý program:  
 

7. 7. 2016 – štvrtok 
12:00 – 17:00 Prehliadka mesta Budapešť 

19:00 – 21:00 Slávnostné otvorenie  

8. 7. 2016 – piatok 
9:30 – 10:30 Biblické hodiny 

10:45 – 12:15 Biskupské fórum 

12:00 – Príchod účastníkov z Békešskej Čaby 

14:30 – 17:15 Diskusné fóra a workshopy 

18:00 – 20:00 Stretnutie biskupov 

19:30 – 21:30 Vystúpenia mládežníckych skupín a spevokolov v 12 kostoloch 

19:30 – 22:00 Divadelné predstavenie „Pevec Boží“ 

22:00 – 23:00 Koncerty 

9. 7. 2016 – sobota 
9:00 – 9:30 Biblické hodiny 

9:45 – 10:45 Prednáška – Pal Feri: Soľ zeme 

11:00 – 12:30 Dialóg: Krajinský biskup Heinrich Bedford – Strohm a minister Zoltán Balog Téma: Reformácia a budúcnosť cirkví v (strednej a 

východnej) Európe  

14:30 – 15:30 Diskusné fóra 

16:00 – 17:15 Biskupské fórum II „Cirkev a jej úlohy v spoločnosti“ 

19:00 – 21:00 Záverečné SB 

21:00 – 21:30 Symbolický akt na Dunaji 

21:30 – Vystúpenie džezovej skupiny 

10. 7. 2016 – nedeľa 
10:00 – Služby Božie s VP 

12:00 – Odchod domov 

 

 

 



Poznámky pre účastníkov ZVS: 
ODCHOD: 6. júla 2016 v ranných hodinách (zatiaľ miesto ZVOLEN-Poľana) ale podľa potreby a podľa počtu prihlásených sa harmonogram 

cesty upraví.  

PRÍCHOD: 8. júla (10. júla) 2016 vo večerných hodinách 

UBYTOVANIE  A  STRAVA ZABEZPECENÉ 

CENA: 20€+(40€)+20€ 

Cena je stanovená predovšetkým na základe účastníckeho poplatku, ktorí platia všetci účastníci, aj tí, ktorí sa dopravia individuálne.(zľavu na 

účastnícky poplatok majú dôchodcovia, študenti a deti) V cene je zahrnutá aj položka – účastnícky poplatok  v Budapešti, pre tých, ktorí sa tam 

chystajú. Pochopiteľne je dobré mať zo sebou istý malý obnos peňazí (forintov) ak si človek bude chcieť niečo zakúpiť na mieste. V cene 

cestovného za autobusy sú zahrnuté aj diaľničné alebo mýtne poplatky. Predbežná kalkulácia ceny za jeden autobus cca 45 miest (cca800km) je 

980,-€ bez DPH (DPH nie je v prípade ciest v EU mimo SK účtovaná). Poistenie bude riešené spoločne pre všetkých účastníkov autobusového 

zájazdu.       

TERMÍN PRIHLASOVANIA: do 20. apríla 2016 

Prihlasovanie  a bližšie informácie prostredníctvom cirkevných zborov seniorátu alebo priamo na adrese CZ ECAV Zvolen 

TELEFÓN: 045/5335302, 0903936459 

EMAIL: zvolen@ecav.sk 

Pre záväzné prihlasovanie účastníkov je potrebné uviesť v zozname ich meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo identifikačného dokladu, (môže 

byť aj pas) /Tieto údaje sú potrebné pre účely ubytovania/  Pochopiteľne prosím s týmito údajmi narábať opatrne. Ak ich posielate e-mailom ako 

textový súbor, prosím odošlite ich v *.rar alebo *.zip súbore (komprimovanom zaheslovanom formáte) a heslo k súboru dodáte telefonicky.   

 

Za zváženie stojí ešte jedna alternatíva: ODCHOD: 5. Júla v ranných hodinách do Slovenského Komlóša (tam je však potrebné zabezpečiť 

ubytovanie nad rámec) táto návšteva by bola vlastne vychádzkou po stopách Slovákov evanjelikov na dolnej zemi. 6. Júla odchod 

v doobedňajších hodinách do Békešskej Čaby a ostatné už podľa programu. 

Podľa záujmu budú dva autobusy zo ZV pripravené v termíne od 5. do 10. Júla. Ak bude mať však časť účastníkov záujem len o stretnutie 

v Békešskej Čabe (naplní sa jeden autobus cca 45miest) Jeden autobus sa teda vráti na Slovensko skôr a teda 8. Júla. (Je možnosť pri návrate ešte 

navštíviť zopár pamätihodností po ceste (Sarvaš, Veszprém, Vacov)). Počíta sa, že druhý autobus pôjde do Budapešti a odtiaľ 10. Júla domov. 
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