
THEOFIL
kurz pro výpomocné kazatele

Cíl kurzu: 
- stát se výpomocným kazatelem/výpomocnou
kazatelkou v ČCE a přispět tak k pestrosti naší církve
- získat základní znalosti z biblistiky a současné prak-
tické a systematické teologie
- naučit se pracovat s dostupnou teologickou litera-
turou a připravovat kázání a liturgii bohoslužeb 
- osvojit si základní rétorické dovednosti

Informace ke kurzu: 
- kurz je určen pro každého, kdo by se rád stal výpo-
mocným kazatelem v ČCE
- kurz bude veden interaktivní formou
- začneme v říjnu 2020 a skončíme v prosinci 2022
- budeme se scházet každou 3. středu v měsíci na 
evangelické faře v Pardubicích ve Sladkovského ulici 638 
od 18 do 21 hodin, jednou ročně proběhne víkendové sou-
středění 
- poplatek za kurz je 1000 Kč na 1 školní rok 
- můžete se těšit na inspirativní hosty 

Koordinátory kurzu jsou: 
Hana Ducho, farářka v Pardubicích (737 681 009)
Michal Branda, jáhen Chrudimského seniorátu
(725 979 627)

Přihlašovat se můžete do 15. června 2020 na adrese: 
vzdelavani.chrudimsky-seniorat@evangnet.net

Těšíme se na vás!
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