ALFA víkend s Duchem svatým

Kdy?
Od pátku 16.11.2012 od 18 hod. do soboty 17.11.2012 do cca 18 hod.
Kde?
Turistická ubytovna TJ Jiskra
Vranice u Jarošova (Nových Hradů)
Vranice se nacházejí 18 km od Vysokého Mýta u Nových Hradů. Turistická ubytovna je na okraji lesa,
jen 2km od Toulovcových maštalí. Je dostupná autem, před budovou možnost parkování. Jedná se o
zděnou budovu.
K dispozici jsou tyto pokoje:
3 x 6 lůžek
1 x 5 lůžek
3 x 4 lůžka
1 x 3 lůžka
2 x 2 lůžka
= celkem 42 lůžek v prvním patře
Dále pak ošetřovna a dva pokoje v přízemí, jídelna, společenská místnost s krbem, kuchyň, společné
sociální zařízení
Za kolik?
*Cena za celý víkend Pá – So:
360Kč (bez povlečení)
V ceně: ubytování, plná penze (začíná se pátek večeří a končí v sobotu odpolední svačinou)
V ceně není zapůjčení deky, polštáře a povlečení
40Kč (lze si vzít vlastní spacák)
*Cena jen za sobotu po snídani:
180Kč
V ceně: oběd a odpolední svačina

Co s sebou?
Bibli
Příručku účastníka kurzu a sešit s
poznámkami
Sportovní oblečení
Hygienické potřeby
Vybavení do deště
Ev. spacák

Program:
Pátek 16.11.
17:00-18:00 příjezd
18:30-19:00 večeře
19:00-19:30 přednáška: Kdo je to svatý Duch? – Přemek Pýtr
19:30-19:40 přestávka
19:40-20:30 diskuzní skupinky
20:30-21:00 společné chvály
21:00-….
posezení u krbu
21:30-23:00 možnost přímluvné modlitby v samostatné místnosti
Sobota 17.11.
8:00-8:30 snídaně
8:45-9:15 společné zahájení a přednáška: Co svatý Duch dělá? – Pavel Mistr
9:15-9:30 přestávka
9:30-10:00 přednáška: Jak mohu být naplněn svatým Duchem? – Zdeněk Spilko
10:00-10:15 svědectví
10:15-10:30 přestávka
10:30-11:15 diskuzní skupinky
11:15-12:00 volno
11:30-12:00 možnost přímluvné modlitby/ rozhovoru s duchovním
12:00-12:45 oběd
12:45-15:15 přestávka – možnost návštěvy Toulovcových maštalí
13:00-15.00 možnost přímluvné modlitby/ rozhovoru s duchovním
15:15-15:30 svačina, káva, něco sladkého
15:30-17:00 „S Duchem svatým u krbu aneb jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?“
17:00-17:30 „horké“ dotazy u krbu
17:30
společné ukončení víkendu
17:30-18:00 odjezd účastníků

Co to je přímluvná modlitba?
Je to druh modlitby, kde se modlíme za druhé. Přímluvou vyjadřujeme, že Bůh může a chce pro
druhého vykonat dobro neskonale větší, než jaké jsme my schopni vykonat. Můžete přijít se svojí
prosbou k „přímluvci“ (duchovnímu nebo někomu z organizátorů) a předložit mu svoji prosbu. On se
bude za vás modlit.
Osobní rozhovor s duchovním – jedná se o rozhovor mezi čtyřma očima, sdílení, modlitbu
Můžete vzít sebou na víkend i rodinné příslušníky (nemusí se účastnit přednášek a skupinek).

http://alfa.vmyto.cz/
Kontakt: Radka Terezie Blajdová, tel: 775 391 600
Vedoucí skupinky: ____________________________

