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SETKÁVÁNÍ GENERACÍ
se také v tomto roce připravuje v Horském domově v Herlíkovicích
od 8. do 11. června 2017 s tématem PŘÁTELSTVÍ (naše zkušenosti s přátelstvím
- ztráta přátel a nacházení nových - osobní nasazení pro druhé apod.).
Třídenní pobyt (od čtvrteční večeře do nedělního oběda) je určen lidem, kteří chtějí
s druhými volně sdílet svoje názory, navzájem se učit a rozšířit okruh přátel.
Pořadatelem je Českobratrská církev evangelická, setkání jsou však zásadně
otevřená všem, není stanovena žádná věková ani církevní hranice. Rádi bychom
i tentokrát vytvořili otevřené společenství postavené na sdílení (často
protichůdných) zkušeností a názorů.
Na programu se podílíme všichni, setkání není přednáškový kurs. Důraz je
kladen na spolupráci ve skupině, kde probíráme zvolená témata z pohledu
biblického a z pohledu osobních zkušeností účastníků.
Program je po celou dobu setkání společný – kromě odpolední přestávky, kdy
jdeme na výlet s těmi, kdo chtějí. Večer bývá spíše oddechový, vytváříme ho
společně, přispět může každý (recitace, představení oblíbené hudby či četby, zpěv,
tanec).
Biblický rámec setkávání připravují faráři Bohumil Baštecký a Jan Trusina,
rozhovory inspirují na základě zkušeností z pomáhajících profesí Bohumila
Baštecká, Hana Janečková, Jindra Seethalerová, Richard Seethaler.
Setkání je určeno pro pětadvacet lidí.
Poplatek za pobyt s plnou penzí a ubytováním v Hlavní budově je 520 Kč na
osobu a den (celkem tedy 1.560 Kč), ve Vilce 420 Kč na osobu a den (celkem 1.260
Kč), ve Vokurce 470 Kč na osobu a den (celkem 1.410 Kč). K tomu kurzovní
poplatek na část režijních výdajů ve výši 500 Kč. Platí se na místě.
Zájemci se mohou hlásit u Jana Trusiny (674 01 Třebíč, Palackého 33,
tel.: 568 821 401, m: 733 504 604, e-mail: trusina.trebic@seznam.cz), který pošle
bližší informace a přihlášku.

