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33. Teologické fórum
ve spolupráci s A Rocha (křesťané v ochraně přírody)

Bůh – člověk – stvoření 
péče o stvoření jako součást misie církve

Přednáší: Revd. Dr. Dave Bookless 
Anglikánský pastor a předseda teologické komise mezinárodní A Rocha

z Velké Británie

Místo konání: Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15
Datum: čtvrtek 16. 6. 2022

09:00-9:30 Registrace
09:30-09:45 Zahájení fóra a moderace (ThDr. Pavel Černý, Th.D. a Mgr. Pavel 

Světlík)
09:45-10:45 1. Boží misie od stvoření k novému stvoření (biblický přehled) 

God’s Mission from Creation to New Creation (a biblical 
overview)

10:45-11:15 Přestávka – coffee break
11:15-12:15 2. Misie církve v péči o stvoření (jak se péče o stvoření spojuje 

s bohoslužbou, evangelizací, učednictvím, soucitem a 
spravedlností). The Mission of the Church in caring for 
creation (how creation care integrates with worship, evangelism, 
discipleship, compassion and justice)

12:15-12:30 Diskuse – Discussion
12:30-13:30 Polední občerstvení (lunch time)
13:30-14:30 3. Zakořenění a nesení dobrého ovoce tam, kam nás Bůh postavil 

Putting down roots and bearing good fruit in the places God 
plants us (incarnational and transformational mission)

14:30-14:45 Diskuse
14:45-15:45 4. Příběhy z globální církve (příklady z A Rocha a jinde, jak péče o 

stvoření vypadá v praxi). Stories from the global Church 
(examples from A Rocha and beyond of what creation care as 
mission looks like in practice)
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15:45-16:00 Závěrečná diskuse a ukončení. Closing discusion and farewell.

Prosíme o zaslání přihlášek k účasti do 10. června 2022 na adresu:  set@evangelikalni-teologie.cz
nebo na adresu: SET, Soukenická 15, 110 00 Praha 1. Přihláška je třeba pro zajištění občerstvení a
materiálů,  které  jsou  zahrnuty  v registračním  poplatku.  Cena  setkání  je  250  Kč  na  osobu
(občerstvení  a  výdaje  spojené  s pořádáním  fóra).  Prosíme  zaplaťte  na  účet  SET  č.:
2500212981/2010 a do poznámky uveďte své jméno a variabilní symbol: 211122. Členové SETu
platí 200,- Kč na osobu. Studenti 100 Kč. Ti, kteří přijdou bez předchozího přihlášení, zaplatí při
registraci 150,- Kč a opatří si polední občerstvení sami.         

Výbor SET, březen 2022
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