26. září 2009

1.
2.
3.
4.
5.

Společná píseň a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Společná píseň a modlitba

Uvádí Čák C.
Společná píseň č. 270
Sborová oznámení
Společná píseň č. 57
Přímluvná modlitba / Kloudová P.
Píseň
Čtení z Bible – Mt 27,30-34 / Lieblová R.
Modlitba před kázáním / Turoci J.
Kázání – Jonczy M.
„Slyšící, neste kříž svých bližních“
Ztišení po kázání
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 268
Modlitba / Jonczy M.
Společná píseň č. 280

6.

Vítáme Vás na dopolední sobotní bohoslužbě. Dnes nám kázáním Božího slova poslouží bratr
Marek Jonczy, odpoledne pak od 14,00 hodin bratr Jaroslav Hrůza.
Svými finančními dary vloženými do bílých obálek můžete dnes podpořit stavbu nového sboru
v Mladé Boleslavi.
Sboroví zpěváci se sejdou 15 minut po skončení dopolední bohoslužby k nácviku písní.
Příští sobotu nám dopoledne kázáním poslouží bratr Csaba Čák.
Termín slavnostní děkovné bohoslužby, ve které chceme Pánu Bohu děkovat za možnost
rekonstrukce církevního objektu Londýnská 30, se nakonec ustálil na sobotu 7. listopadu.
Dnes pro vás máme ještě jednu radostnou novinu. V úterý večer proběhne pod záštitou
starostky Prahy 2 slavnostní otevření Společenského centra Londýnská 30. Setkání bude
příležitostí k poděkování všem, kteří se na rekonstrukci Společenského centra podíleli,
architektům, projektantům, stavebním firmám, sponzorům atd. Na připravovanou slavnost
bychom rádi pozvali také vás, členy Vinohradského sboru, naše možnosti jsou však finančně
i kapacitně omezené. Proto nám dovolte, abychom vám, kteří jste po dobu půldruhého roku
trpělivě snášeli náš sborový exil, kteří jste se za zdar daného projektu vytrvale modlili a kteří
jste přinesli i nemalé finanční oběti, z celého srdce poděkovali už dnes. Moc si přejeme, aby se
pozvaní hosté u nás v úterý večer cítili dobře. Modlíme se, aby se do našich prostor vždy znovu
rádi vraceli. Modlete se prosím spolu s námi. Už dnes se těšíme, že Společenské centrum
Londýnská 30 bude důstojnou vizitkou našeho Pána v lokalitě Pražských královských Vinohrad.
Věříme, že zde platformu ke službě najde nejeden z nás.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-------------------------------------------------------------------------------------------na stole v sále sboru - u sborové pokladny - je od soboty 26/9 umístěn sešit závad objektu
sboru do tohoto sešitu prosím zapisujte závady jakéhokoli zařízení sboru, které při provozu
sboru zjistíte uvedené závady předám stavbě, která provede jejich posouzení a odstranění
uveďte prosím stručný popis a místo závady, datum zápisu a případně i své jméno (pro
případné zjištění bližších informací)
děkuji vám za spolupráci, Tomáš Chytrý - správce objektu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé sestry, milí bratři,

12:15
14:00

Zkouška pěveckého sboru
Odpolední pobožnost – kázání – Hrůza J.

br. Pavel Přibyl z Mladé Boleslavi nabízí ke shlédnutí či stažení fotografie z Biblického
týdne 2009. Najdete je na jeho webové stránce: www.paprbo.estranky.cz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Oddělení dětí a DSŠ ČS / o.s. Klub Pathfinder
mobil: 0603 385241
e-mail: cancik@pathfinder.cz
Všem vedoucím oddílů Klubu Pathfinder a učitelům DSŠ v ČS
(prosím o zprostředkování všem dětem v tvém okolí)
Múzička 2009
Je pro mě radostí znovu Vám připomenout naše tradiční
podzimní setkání, tedy Múzičku. Vím však, že na mnoha místech se už
dávno připravujete, abychom se v druhé polovině října mohli všichni
vidět, zasoutěžit si a zároveň se obdarovat tou spoustou pěkných věcí,
které umíte. Nezapomeňte však, že všechny vaše příspěvky a práce se musí vztahovat k tématu
„VÍRA“. Vaše loňská práce s pojmem „přátelství“ byla velmi zajímavá, těším se proto na mnohobarevné
a plastické zpracování letošního tématu. Teď je tedy čas pro Vaši přihlášku. Prosím pošlete ji do
termínu a za oddíl úplnou!!! Pódiové zkoušky budou rozděleny tak, že u registrace bude pořadník, do
kterého se napíšete. Každý sbor / oddíl bude mít k dispozici max. 20 minut včetně nástupu (nejedná se
tedy o čas na dotrénování!!!). Připraveni pro Vás budeme v pátek již od 17 hodin. Zůstaneme u již
zavedeného rozdělení „startovného“ (prosím tedy o přesné vyplnění přihlášky) Registrační poplatek
(vstupné na akci) tedy platí každý člen sboru (oddílu), který se akce účastní (ať už jako divák nebo
soutěžící) včetně vedoucích s pravidlem (na každých započatých 7 dětí jeden vedoucí zdarma). Další
„služby“ jsou na zvážení, ale potřebuji je vědět včas, abych je zajistil. Tak ještě pěkně po pořádku.
Sejdeme se v pátek večer (kdo dřív přijde dřív zkouší) Společně vstoupíme do soboty. Celý další den
strávíme ve známém prostředí Salesiánského divadla kde budeme přemýšlet o našem Stvořiteli a
následně pak soutěžit, naslouchat, fandit.. Samotná soutěž začne 11:15. Odpoledne se můžete těšit na
zajímavou porotu (účast v porotě přislíbil Aleš Juchelka – moderátor ČT) a vernisáž vašich prací. Na
neděli počítáme se snídaní, další čas už je na Vašich možnostech a zájmech. Naplánujte si tedy třeba
oddílový výlet po Praze.
Kdy:
16-18. 10. 2009 (tedy 17.10.)
Kde:
Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, Praha 8
Dveře dokořán od: Pátku 17:00
Ukončení:
Sobota v 21:30 (počítáme s noclehem a nedělní snídaní)
Ubytování:
v nedaleké Sokolovně (na zemi - tělocvična) (tedy spacák a karimatku s
sebou)
omezený počet v divadle – ubytovna (postele)
Strava:
Sobota – snídaně, oběd, večeře
Neděle - snídaně
Cena:
Registrační poplatek:
140,- (Pathfindeři) / 160,- (neregistrovaní)
Ubytování:
20,- kč
Strava:
60,- kč
Doprava: Metrem „C“ – stanice: Kobyliské náměstí (divadlo hned uvidíte)
Nezapomenout:

Dovézt s sebou putovní ceny z loňska!!!

Těším se na setkání se všemi Vámi. Věřím, že spolu vytvoříme příjemnou atmosféru dne v Boží
přítomnosti. Čas, který si navzájem věnujeme.

Za koordinační výbor oddělení dětí ČS CASD
David Čančík – Dawy
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KÁZÁNÍ Z 19. ZÁŘÍ – RADOMÍR JONCZY
DŘÍVE, NEŽ KOHOUT ZAKOKRHÁ…
I. Byl horší Jidáš, nebo Petr?
V první kapitole novozákonní knihy „Skutky apoštolů“ je zaznamenáno jedno z kázání apoštola
Petra. Nepřehlédnutelný Ježíšův apoštol zde uprostřed shromáždění sto dvaceti bratří nahlas a
zřetelně, tak, aby ho všichni slyšeli říká toto: „…Ačkoli patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke
stejné službě, přivedl na Ježíše stráže a nechal jej zatknout. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale
pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo, a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly.“ (Sk 1,15-18)
Řeknu vám, vůbec bych se nedivil, kdyby se uprostřed zmíněného shromáždění někdo zvedl a
zvolal: „Petře, prosím tě mlč! Copak jsi už zapomněl, že ještě nedávno nad ránem kokrhal kohout?
Nebo si snad ve své sangvinické naivitě myslíš, že mezi tvým zapřením a Jidášovou zradou je nějaký
rozdíl? Možná bys mohl namítnout, že tobě, na rozdíl od Jidáše, nešlo o peníze, ani politickou moc.
Všichni dobře víme, že tvé zapření bylo jen důsledkem prachobyčejného lidského strachu, vyvolaného
nepříznivými okolnostmi. Ovšem zrada jako zrada. Proto už raději mlč a volbu náhradníka za zemřelého
Jidáše raději přenechej někomu jinému.“
Jedni mívají výhrady vůči Petrovi, jiní se zase s oblibou navážejí do Jidáše. Nikdo v církvi nebyl
nikdy tak zavrhován a proklínán jako učedník z Iškariotu. Nikdo nebyl tak nemilosrdně jako on
považován za přisluhovače Satanova. Jidáš, satanský kníže, Petr kníže apoštolů. Jidáš zlotřilý odpadlík,
Petr osvědčená skála. Jidáš praotec všech zločinců, prototyp všeho odporného, prohnaného a
zkaženého, Petr hrdina všech pravověrných, prototyp všech zdravých, čistých a zachráněných, praotec
papežů.
Teolog Karel Josef Kušel to vidí tak, že si tu věřící všech století našli obětního kozla, na kterého
mohli a dodnes mohou nakládat veškerou svou agresi a pocity nenávisti. Aby prokázali Ježíšovi
„laskavost“, rozdělili svět na Jidáše a Petry a začali fušovat do řemesla nejvyššímu soudci všech věků
tím, že oddělují ovce od kozlů. Otázkou však zůstává, zda lze opravdu následovat Krista a přitom
posílat Jidáše k čertu?
III. Svádíme chyby na druhé
Dělali jsme to už jako děti. Zvedli jsme ve škole ruku a ukázali na kamaráda se slovy: „To já ne, to
on.“ A děláme to dodnes. Přemýšleli jste už někdy nad tím, proč vlastně? Sami přece nesnášíme, když
někdo něco podobného zkouší na nás?
Psycholog a terapeut Serge Cicotti přisuzuje fenomén svádění viny na druhé takzvanému
egocentrickému zkreslení pohledu na sebe sama. Příčinu svalování vlastních vin na druhé vidí buď v
nezdravě vysokém sebevědomí, nebo v pocitech viny projevujících se výčitkami svědomí. Úleva
způsobená přenosem vlastních vin na druhé však podle Cicottiho nevydrží dlouho. Vina, jíž se člověk
zbavil tím, že ji odmrštil na druhé, se nakonec vrací jako bumerang a uhodí s několikanásobnou silou.
IV. Evangelisté hříšníky neodsuzují
Stojí za povšimnutí, že bibličtí autoři své hrdiny neglorifikují, ani nezatracují. O něco podobného se
nepokoušejí ani autoři evangelií. Přitom stojí za úvahu, že Petr už v době evangelií v církvi zastával
významné místo. Přesto se evangelisté jeho poklesky nesnaží jakkoli vyretušovat. /Obávám se, že
podle současných pravidel svatořečení by nemohla být kanonizována ani jedna biblická postava ☺./
Do horoucích pekel neposílá nikdo z evangelistů dokonce ani Jidáše. Akt jeho zrady sice kvalifikují
jako hřích a rázným způsobem toto pochybení odsuzují, hříšníka však přenechávají nejvyšší instanci,
tedy tomu, který sám o sobě říká: „Mne patří soud, mně odplata.“ (5 Moj 32,35)
V. Evangelisté hříšníky povzbuzují
Evangelisté nejen že hříšníky neodsuzují, ale v duchu učení Kristova jim nabízejí novou šanci. Petr
s Jidášem se stávají živoucím svědectvím o tom, jak všichni přicházíme k Bohu. Tato cesta může být
pro mnohé šokující. K Bohu se totiž většinou nedostáváme tím, že všechno děláme dobře, ale ironií
osudu tím, že všechno děláme špatně.
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Prostě a jednoduše: Dokud kohout nezakokrhá, neuvidíme Boha. Dokud kohout nezakokrhá,
nepochopíme sami sebe v pravém světle. Dokud kohout nezakokrhá, nezmizí naše egocentrické
zkreslení. Biblická svatost nevyplývá z naší věrnosti vůči Bohu, ale z jeho věrností vůči nám. Bůh
nemiluje Petra na základě toho, že je dobrý Petr, ale proto, že je dobrý Bůh.
Kohout opakovaně kokrhá a Petr zasažen ve svém svědomí vychází ven z nádvoří veleknězova
domu, kam Ježíše přivedli k výslechu a „hořce pláče.“ (Mt 26,75) Poznává svou vlastní bídu a přes
veškerý pláč zůstává chlapem. Kdyby byl zbabělcem, přenášel by svojí vinu na druhé, na prostředí, na
okolnosti… Hlasitým pláčem učinil první krok k tomu, aby si udělal pořádek ve svém vlastním nitru.
Přiznává, že viníkem je jen on sám. K takovému kroku je třeba víc odvahy, než k útočnému napadení
okolí.
A Petr není sám. Při konfrontaci se zrůdností fenoménu zvaného zrada přátelství, poznává svou
pravou tvář také Jidáš. Dané poznání jej, stejně jako Petra, vede k pravé, hluboké lítosti a pokání: „Když
Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a
starším a zvolal: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ (Mt 27,3-4)
VI. Evangelisté nabízejí dar milosti
Oba, Petr i Jidáš, zhřešili. Oba zradili svého nejlepšího přítele a Spasitele. Oba si díky tomu sáhli až
na dno své vlastní, lidské existence a uviděli v pravém světle sebe i Boha, který jim nabídl své
odpuštění. Přesto jeden z nich zdárně pokračuje ve svém poslání apoštola a druhý končí s vyhřezlými
střevy na poli zvaném „Hakeldama“, /pole krve/. Proč vlastně?
Na tuto otázku evangelisté žel přímo neodpovídají. Snad právě proto, abychom byli ve vynášení
soudů nad Jidášem byli zdrženlivější. Lukáš jde ve verších, kterými popisuje Petrovo kázání o Jidášovi,
dokonce tak daleko, že čin Jidášovy zrady zařazuje do sféry jakéhosi Božího předurčení: „Bratří, muselo
se naplnit slovo Písma…“ (Sk 1,16)
Logická dedukce však nabízí ještě jednu možnou hypotézu Jidášova smutného konce. Pokání sice
činil, nabídku Boží milosti však nepřijal. Proč? To se snad dozvíme až jednou.
Z Petrova životního příběhu však už dnes víme, že přijetí Boží milosti stojí za to. Prostřednictvím
Večeře Páně, který nám Ježíš za malou chvíli začne v Duchu Svatém vysluhovat, nám Bůh stejně, jako
už mnohokrát, nabídne svou milost. Noc končí. Nad obzorem již pomalu začíná svítat. Kohout už
kokrhá. Slyšíš? Kokrhá proto, abys nezapomněl, že i ty máš stále ještě šanci.
Amen.

KROKY ČESKÉ HISTORIE
16.část - "Český Achilles" - druhá část
Kníže budovatel státu - r.1035 -1055
Břetislavův otec, kníže Oldřich, zemřel 9.11.1034 a nejstarším Přemyslovcem byl nyní jeho
bratr Jaromír. Chudák Jaromír. Již někdy na konci 10.století svým nevlastním bratrem Boleslavem III.
vykastrován a v loňském roce, tj. 1034 po návratu Oldřicha z řezeňského vězení dokonce svým bratrem
oslepen. Stává se tedy již potřetí ve svém životě knížetem. Zoufalý, však přesto moudrý muž pochopil,
že jediné co potřebuje české knížectví je mladý, zdravý a moudrý panovník. Proto již na jaře r.1035
nechá provolat svého synovce Břetislava právoplatným českým knížetem a jeho ženu Jitku českou
kněžnou. Ještě téhož roku byl pozván na dvůr císaře Konráda II. do Vamberku, kde přislíbil císaři své
spojenectví na výpravě proti kmenu polabských Luticů, který se v té době dostal s říší do válečného
stavu. Český kníže své slovo dodržel, vojenské síly Čechů se výpravy zúčastnily a navrátily se se
slávou a císařovou vděčností. Císař se stal v této době dokonce kmotrem třetího Břetislavova dítěte,
které dostalo jméno Konrád. Bude to později moravský údělník Konrád Oto, o kterém ještě uslyšíme.
Vše nasvědčovalo tomu, že český kníže vykročil správným směrem. Protože v té době se po smrti
Měška II. Polsko zmítalo ve vnitřních zmatcích, využil toho náš kníže a v r.1038 dobyl Krakov a

6

krakovsko, které kdysi k českému knížectví patřilo. S tím se však nespokojil. Na jaře následujícího roku
1039 začal Břetislav připravovat velkou výpravu do Polska. Jejím nejdůležitějším cílem a vlastním
smyslem bylo přenesení ostatků sv.Vojtěcha z Hnězdna do Prahy. Vždyť Polsko mělo již díky
sv.Vojtěchu své arcibiskupství a Čechy pouze biskupství a přitom křesťanství přijaly Čechy o mnoho
dříve než Poláci. Dokonce právě v této době probíhalo v Polsku protikřesťanské povstání. A tak
Břetislav počítal, že nad hrobem sv.Vojtěcha v Praze bude zřízeno arcibiskupství a nemusíme být
daleko od pravdy, když řekneme, že počítal i s povýšením českého knížectví na království. Svůj projekt
dobře připravil; vždyť české vojsko muselo na nepřátelské území urazit téměř tisíc kilometrů. Současně
musela být zajištěna i obrana země, aby některý z nepřátel nevpadl do země oslabené nepřítomností
knížete a hlavních vojenských sil. Jádrem Břetislavova vojska byla družina profesionálních bojovníků.
Tito jeli v první řadě a nesli hlavní tíhu boje. Vojsko však rozšířila tzv. obecná zemská hotovost a ta byla
složena z lidu, hlavně z rolníků. Tažení začalo počátkem července a protože nenarazilo na žádný větší
organizovaný odpor, prošlo Vratislaví a do Hnězdna dorazilo cca za jeden měsíc. Na cestě k Hnězdnu
dobyli několik hradů, zejména pevný Giecz, který bránil přístup ke Hnězdnu. Zajatci z těchto oblastí byli
při návratu českého vojska odváděni do Čech, kde jimi Břetislav kolonizoval některé oblasti. O tom
dodnes hovoří názvy některých obcí v Čechách, např. Hedčany ve východních Čechách a další.
Hnězdno se vzdalo v podstatě bez boje, neboť jeho obyvatelstvo uprchlo. Ihned po dobytí Hnězdna
vstoupili Češi do chrámu, aby vyzvedli Vojtěchovy ostatky. Tomu se snažil zabránit biskup Šebíř, který
se výpravy, včetně lidí své kapituly, zúčastnil. Poté, co zbořili oltář, za nímž byl světec pochován, byli
však na tři hodiny paralyzováni. Nemohli mluvit, nic neviděli ani necítili. Proto po dohodě s knížetem
nařídil biskup třídenní půst a po dlouhých modlitbách vystoupil kníže na kazatelnu a pronesl dlouhou
řeč. V této řeči vyhlásil zákony, které vstoupily do historie jako Břetislavovy dekrety. Všichni přítomní je
poté slavnostně odpřísáhli. Nyní již za zpěvu žalmů se podařilo pod dohledem biskupa Šebíře otevřít
náhrobek a svatý poklad vyzvednout. Současně byly vyjmuty a odvezeny i ostatky Vojtěchova bratra
Radima a tzv. pěti bratří.
Česká výprava zamířila rychle zpět a již 23.srpna téhož roku se vrátila slavně do Prahy.
Následujícího dne za ranního úsvitu vyšlo z ležení u potoka Rokytky velké procesí, které ostatky světců
přeneslo na Pražský hrad. Schránu se sv. Vojtěchem nesl údajně i sám kníže. Ostatky byly uloženy v
rotundě sv.Víta.
Nyní pár slov o zákoníku. Byl vydán i v písemné podobě, neboť již poselstvo, které Břetislav
vypravil k papeži, je zde předložilo jako důkaz dobrých úmyslů českého knížete. O co hlavně šlo? Na
prvním místě to byla pravidla pro uspořádání manželských záležitostí. Manželství budou napříště
zákonná a nerozlučná. Žena bude mít jednoho muže a muž jedinou ženu. Dále byly stanoveny vysoké
tresty pro manžele bijící své manželky. Dalším bodem bylo přísné vyšetřování hrdelních zločinů a
vyměření přísných trestů. Za kořen zla od krádeží, smilstev až po vraždy byly označeny krčmy. Byly
stanoveny přísné tresty pro krčmáře a pijáky. Na třetím místě bylo ustanovení o zákazech práce o
nedělích. Poslední ze zákonů mířil proti zbytkům pohanství, konkrétně proti pochovávání mrtvých v
polích a lesích mimo vysvěcenou půdu hřbitovů. Břetislavův záměr s povýšením Čech na arcibiskupství
nevyšel. Jeho přítel Konrád II. totiž 4.června 1039 v Utrechtu zemřel a moci se ujal jeho syn Jindřich.
Ten nebyl Břetislavovi nakloněn. A tak již na podzim téhož roku začal tento říšský císař, toho jména
třetí, připravovat proti Čechů válečnou výpravu. Ani papež nebyl Břetislavovi nakloněn a poselstvo
vyslané k papeži Benediktu IX. bylo nakonec nuceno v Římě vyvracet obvinění, že výpravou do Polska
byly porušeny církevní zákony a došlo k těžkým hříchům. Českému knížeti bylo nakonec uloženo na
znamení pokání zřídit klášter a dát mu do začátku značný majetek. Břetislav rozhodnutí přijal a ve Staré
Boleslavi zřídil kapitulu a nechal vystavět baziliku. Spor mezi českým knížetem a německým císařem
byl, jak se zdálo, koncem r.1039 zažehnán, avšak byla to pouze císařova finta. Hned na začátku
následujícího roku vpadlo jeho vojsko z jihu od Chamu na Břetislavovo území. A o tom zase příště.
Za váš zájem o české dějiny děkují Jana a Slávek L.

7

Jan Ejem
M. Majerové 86
541 01 Trutnov
tel. 494 947 329 / 724 103 251
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Domov pro seniory Krč
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4
Oddělení křesťanského domova

Manželský víkend ve východních Čechách
Zřizovatel: hlavní město Praha
Máte chuť konat dobré skutky a dělat druhým radost?
Staňte se dobrovolníkem v Domově pro seniory Krč a naplňte svůj život zájmem o druhé!
Můžete být našim seniorům novými přáteli či pomocníky a významně se uplatnit zejména
při těchto aktivitách:
•
společnost u lůžka – předčítání, vypravování a rozhovory
•
asistence pro vozíčkáře – při vycházkách, výletech,
•
realizace, příprava a spolupráce při organizování kulturních programů – amatérské
vystoupení, besedy přednášky.
•
pomáhat můžete pravidelně nebo jednorázově
Co vám
•
•
•
•
•
•

to přinese?
postavení společensky prospěšné osoby
nové zkušenosti a dovednosti v oblasti sociálních služeb
pocit uspokojení
obohacení života novými lidmi a prožitky
získání odborné praxe ke studiu
zázemí dobrého kolektivu profesionálů i dobrovolníků

Nedlouho poté, co jsme prožili rekordní účast na letních Manželských setkáních, jsme povzbuzeni zájmem o pokračování „víkendovek“ –
a to zřejmě především i díky tématu nabízenému již v rámci letních MS. Vy, kdo sledujete naše aktivity, víte, že máme snahu organizovat
tato setkání po okrscích. Nyní tedy zahajujeme druhé kolo těchto setkání pozváním na další „Manželský víkend“ pro manželské páry ve
východních Čechách. Rádi vás však uvítáme odkudkoliv.
Během víkendu strávíme společné chvíle nad ústředním tématem:
Uzdravení rodinných vztahů
V rámci tohoto tématu budeme přemýšlet

•
•
•
•
•
•

o mužské/otcovské a ženské/mateřské úloze
o vývoji v rodině a přechodu k dospělosti
o mezigeneračním přenosu
co jsme (ne)dostali od rodičů a co předáváme dětem
jak se vypořádat se zraněními
o významu duchovního života v procesu uzdravení

Čeká nás zaplněný, a věříme, že i obohacující víkend, ve kterém nejde jen o holé sbírání informací, kterých je všude dost pro každého
hledajícího, ale především o Váš společný prožitek. Bude také prostor pro společenství s naším Bohem i mezi sebou navzájem. Přesto
však chceme Vaši přihlášku podmínit z řady důvodů účastí na celém programu již od jeho začátku.
Sejdeme na chatě Radost v obci Plasnice (u Deštné v O. h.) v krásné přírodě Orlických hor. Příjezd je v pátek 20. listopadu na večeři
od 18 hodin a program začíná společným zahájením v 19,30. Ukončení plánujeme nedělním obědem.
Ubytování je ve zděné budově a v případě hojnější účasti i v několika celoročně obyvatelných chatkách s vlastním sociálním zařízením,
strava zajištěna po celou dobu pobytu. Ceny včetně jídla jsou velmi příznivé: 300,-Kč/den/os, tzn. 1200,-Kč/víkend/pár. Ačkoliv bude
z organizačních důvodů ideální, pokud přenecháte Vaše děti babičce či hodné tetě, pak pokud se Vám to přesto nepodaří, lze počítat se
slevami pro děti: 3 až 12 let za 220,-Kč/den/os, do 3 let bez nároku na stravu zdarma. V případě účasti dětí je však nutno domluvit se
telefonicky předem na zajištění hlídání na tel. 494 947 329 nebo 724 103 251.
Cestovat je možno ze západu přes Dobrušku a Bačetín ve směru Deštné v O.h. do obce Plasnice, resp. z jihu a východu přes Rychnov
n.K., Kvasiny a Deštné v O.h. – mapa v příloze a více na http://www.chataradost.cz
Získat další informace a stáhnout si tuto pozvánku můžete na adrese: http://kd.ceskesdruzeni.cz
– Manželský víkend. Zde si
stáhněte k vyplnění i přihlášku v elektronické podobě, které dáme přednost před zasíláním poštou. Pokud nemáte přístup na
internet, použijte přihlášku v příloze.

Zájemci si s námi mohou domluvit osobní schůzku na těchto kontaktech:
Koordinátoři: Zuzana Mádlová, DiS. tel.:241 091 921 linka 34
madlova-z.ddp4@volny.cz

Prosíme, hlaste se pokud možno ihned (zjednodušíte nám organizační problémy), nejpozději však do 4. listopadu na e-mailové
adrese j.ejem@seznam.cz, popř. poštou na adrese Ejemovi, M. Majerové 86, 541 01 Trutnov.
Jsme plni naděje, že tento víkend bude mít přínos pro každého, a proto se těšíme se na setkání s Vámi.

Markéta Müllerová, tel.: 604 238 186
mullerova@domovseniorukrc.cz

Jan a Olga Ejemovi

Manželský víkend ve východních Čechách: 20. - 22. listopadu 2009
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