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Plán podujatí na rok 2014
Výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽ................................................... 28.2.-1.3.2014
Agapé, Sv. Jur
Hlavne príprava 10.VZ SEŽ, projekty a problémy s www.sezs.sk
Školenie vyšívačiek III – projekt „Gobelín“.....................................................14.-15.3. 2014
ZD Párnica
Pridelenie ostatných obrazov, zaučenie ďalších vyšívačiek, riešenie problémov, sponzoring...

Výbor projektu Reformácia a ženy...........................................................................18.3.2014
Wien, EA
Príprava seminára Reformation-Frauen-Bildung v sept. t.r.
Biblia v chlebe – seminár projektu Reformácia a ženy.....................................25.-26.4.2014
Agapé, Svätý Jur
2. seminár v rámci projektu Reformácia a ženy o období protireformácie, ale hlavne o rozvoji
školstva pod vplyvom Reformácie. Stále hľadáme spolupracovníčky – výskumníčky archívov
a knižníc ochotné hľadať historické osobnosti ev. žien v období 1517-1781.
Celonemecké ekumenické zhromaždenie..........................................................30.4.-4.5.2014
Mainz
Téma: Život namiesto ničenia - obnova spirituality, nový životný štýl, ochrana stvorenstva...
Kresťanstvo a spoločnosť – seminár EFKŽE....................................................16.-18.5.2014
Agapé, Svätý Jur
Ekumenický - susedský seminár o etike v politike, médiách, v zdravotníctve, školstve...
Pokračovanie seminára Kresťania a etika, ktorý bol v Brne v máji 2013. Pozývame sestry
z ČR, z Maďarska, Poľska, Rakúska, Chorvátska.
4.ECD – Prezentácia projektov SEŽ...................................................................27.-29.6.2014
Spišská Nová Ves
K prezentácii projektov SEŽ prinesieme aj zo 2-3 rozvyšívané obrazy „Gobelínu“, knižky
Vzácne ženy z rodu Révai,... Riaditeľ GBÚ prosí, aby sme priniesli medovníkové rybičky
na ponúkanie účastníkom ECD.
Stretnutie kresťanov 6 národov..............................................................................4.-6.7.2014
Wroclaw
V priestore pre Ekumenické fórum budeme prezentovať projekt Reformácia a ženy.
Valné zhromaždenie Ekumenického fóra kresťanských žien Európy...............4.-10.8.2014
Grécko–Tinos
Celopoľské stretnutie ev. žien..............................................................................19.-21.9.2014
Warszawa

Každoročné pozvanie na stretnutie poľských sestier
Frauen-reformation-Bildung...............................................................................19.-20.9.2014
Evangelische Akademie, Wien
2. medzinárodný seminár projektu Reformácia a ženy - o rozvoji školstva po Reformácii
Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien............................................27.9.2014
Púchov
Voľba nových koordinátoriek práce žien a prevoľba koordinátoriek zvolených v r. 2008
Trojpartnerstvo...................................................................................................10.-12.10.2014
Veľký Slavkov
Stretnutie so zástupcami partnerských cirkví Stredonemeckej a Württemberskej

