Sedm svátostí a svátost manželství
kurs s Michaelem Debusem
24.–26.6. v Obci křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7

ČASOVÝ ROZVRH
Pátek 24. 6.
17.30–18.30
18.30–20.00
Sobota 25. 6.
8.00–8.45
9.00–9.45
9.45–11.00
11.00–11.15
11.15–11.30
11.30–12.45
12.45–13.00
13.00–15.00
15.00–16.00
16.15–16.30
16.30–17.00
17.00–18.15
18.15–18.30
18.30–19.30
19.30–20.45
20.45–21.00
21.00–21.15
Neděle 26. 6.
10.30–11.30
11.30–12.00
12.00–13.30
13.30–14.30

Činnost
Prezence – registrace účastníků
Kurz (úvodní přednáška navštivitelná i zvlášť)
Obřad posvěcení člověka
Přestávka na snídani
Kurz
Společný zpěv
Přestávka
Kurz
Společný zpěv
Přestávka na oběd, kávu atd.
Společné rozhovory, práce ve skupinách
Společný zpěv
Přestávka – občerstvení
Kurz
Společný zpěv
Přestávka na večeři
Kurz
Přestávka
Večerní pobožnost
Obřad posvěcení člověka
Přestávka
Kurz
Rozloučení, oběd

ÚČASTNICKÝ PŘÍSPĚVEK
Účastnický příspěvek činí 1 500 Kč (zahrnuje zejména úhradu nákladů za
letenku pro pana Debuse a náklady na provoz prostor). Bude vybrán
v hotovosti při registraci na místě.
Pokud by to pro někoho z Vás byla příliš vysoká částka, je možné
v jednotlivých případech domluvit její snížení.

UBYTOVÁNÍ
Mimopražské účastníky prosíme, aby se pokusili zajistit si ubytování sami. Po
domluvě je možno případně přespat v domě (ve společných prostorách) na
karimatce ve vlastním spacáku.

STRAVOVÁNÍ
Během semináře budou dobrovolníci z řad účastníků připravovat jednoduché
základní stravování (studená snídaně a večeře, polévka apod. k obědu).
Chcete-li se stravovat takto společně, ohlaste to prosím už při přihlášení. Na
úhradu tohoto stravování prosíme o příspěvek do kuchyňské kasičky
(orientačně 60 Kč za oběd, 40–50 Kč za studené jídlo) buď již při registraci,
nebo následně v jídelně.

ZPĚV
V programu je zařazeno několik krátkých bloků věnovaných zpěvu. Pokusíme
se nacvičit jednoduchou vícehlasou skladbu, kterou bychom mohli doplnit
nedělní obřad. Aktivní účast je z podstaty věci dobrovolná, na druhou stranu je
třeba zmínit, že společné zpívání je nejen činností povznášející a bohulibou,
ale v rámci intenzivního víkendového programu tvoří také zcela logické
hygienické intermezzo. Do společné práce se mohou s chutí zapojit i ti, kteří
se o sobě domnívají, že zpívat neumějí. Tato domněnka je totiž obvykle mylná.

DALŠÍ OTÁZKY
Je možné, že jsme při vší snaze na něco důležitého zapomněli. Máte-li
jakoukoli otázku k obsahu či průběhu víkendu, dejte nám vědět, a my se
pokusíme co nejrychleji odpovědět.
Kontaktní osoby za organizátory:
•

Bohumila Horáková (bohumilahorakova@gmail.com,
SMS 777 133 139)

•

Marcela Lipovská (marcela.lip@volny.cz, SMS 602 213 917)

PŘIHLÁŠKA
Svou účast závazně hlaste (mailem, SMS, písemně) co nejdříve (ideálně do
12. června) výše uvedeným kontaktním osobám. Při přihlášení prosím uveďte,
zda se hodláte účastnit i společného stravování, abychom mohli nakoupit
suroviny.
Velmi uvítáme, pokud někdo z účastníků přispěje ke společné přípravě jídel
(například pomůže v kuchyni, v jídelně, při stolování, mytí nádobí apod., nebo
připraví polévku, pomazánku, přinese koláč, ovoce, zeleninu, domácí
marmeládu apod.). Ochotu takto pomáhat nám nejlépe sdělte už s přihláškou,
abychom věděli, s kolika pomocníky můžeme počítat.

