Program zasedání Synodu církví Leuenberskéko společenství
v Praze – Nuslích, Žateckých 11 v prostorách sboru ČCE
Téma
Výchova k pevným vztahům
Pátek 5. 11. 2010
15:30 – 16:00 příchod, setkání u kávy
16:00 – 16:10 pobožnost (Jan Cieślar)
16:15 – 16:40 uvítání od hostitelského sboru, organizační pokyny,
seznámení (představení přítomných delegátů a hostů),
složení slibu, schválení programu, pozdravy
16:40 – 16:55 zpráva předsednictva (Jana Křížová)
17:00 – 17:55 informace o dokumentech GEKE – 1. část
- způsob práce GEKE (Lothar Pöll)
- dokument „Zasaďte se o spravedlnost“ (Jana Křížová)
18:00 – 18:55 večeře na místě
19:00 – 20:00 informace o dokumentech GEKE – 2. část
- dokument „Písmo, vyznání, církev“ (Jan Roskovec)
- dokument „Bleibe in der Zeiten” (Jindřich Halama)
20:00 – 21:00 bohoslužba s VP (Lothar Pöll)
Sobota 6. 11. 2010
9:00 – 9:10 pobožnost (Pavel Fér)
9:10 – 10:10 přednáška (Pavel Raus)
10:10 – 10:40 přestávka na kávu
10:40 – 12:00 diskusní skupiny: Co dělá církev pro svoje členy?
A) Péče o děti a mládež.
Jak vést, vychovávat a vzdělávat mladé lidi k navazování a pěstování vztahů (nejen
manželských), aby byly pevné, spolehlivé? Jaký příklad dávají rodiče?
B) Péče o osamělé.
Singles – lidé žijící bez partnera (svobodní, ovdovělí, rozvedení) se dostávají se do izolace,
když církev má jenom programy pro děti, mládež, seniory a zdůrazňuje rodiny. Přitom lidé
bez rodinných závazků mohou v církvi sloužit a využít svoje schopnosti.
C) Péče o rodiny. Hodnoty, které přispívají k utváření zdravé rodiny. Mezigenerační vztahy,
otevřenost rodiny. Jak se vyrovnat s odchodem dospělých dětí?
D) Péče o rozvedené. Důležitost prevence. Doprovázení v procesu rozvodu, možnost a
příležitost k usmíření. Vztah ke sboru, vztah sboru k rozvedeným. Děti z rozvedených rodin.
12:15 – 13:15 oběd v restauraci
13:30 – 15:00 zprávy ze skupin v plénu,
volby předsednictva
zprávy z církví
formulování závěrečného dokumentu
15:50 – 16:00 modlitby, požehnání (Jana Křížová)

