Českobratrská církev evangelická
Oddělení výchovy a vzdělávání
Ústřední církevní kancelář, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9
tel.: 224 999 233, fax: 224 999 219, e-mail: vychova@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz

PODZIMNÍ SETKÁVÁNÍ GENERACÍ
v Horském domově v Herlíkovicích
bude oproti původnímu termínu o dva týdny později:

od 16. do 19. října 2014.
Téma: Nastavení hranic – nejen v lidském společenství
Třídenní pobyt (od čtvrteční večeře do nedělního oběda) je určen hlavně lidem
střední a starší generace, kteří chtějí s druhými volně sdílet svoje názory, navzájem se
učit i rozšířit okruh přátel. Není stanovena žádná věková hranice, setkání jsou zásadně
otevřena všem.
Důraz klademe na setkávání ve skupině, společné nebo rozdělené na menší
pracovní skupiny. Daná témata probíráme z pohledu biblického a z pohledu osobních
zkušeností a prožitků účastníků. Předpokládá se aktivní přístup všech. Odpoledne
jdeme na výlet, večer bývá spíše oddychový (zpěv, tanec, prezentace účastníků).
Setkání organizujeme již dvacet pět let. Rádi bychom i tentokrát vytvořili otevřené
společenství postavené na sdílení (často protichůdných) zkušeností a názorů.
Na programu se podílíme všichni, setkání není přednáškový kurs. Program je po
celou dobu setkání společný – kromě odpolední, kdy jdeme na výlet s těmi, kdo
chtějí. Setkání pořádá Českobratrská církev evangelická, jsou však zcela otevřena
lidem z jiných církví a velmi jsou vítáni lidé žijící mimo církev.
Program připravuje a vede pětičlenný tým (faráři Bohumil Baštecký a Jan
Trusina, socioložky Hana Janečková a Jindřiška Seethalerová a psycholožka
Bohumila Baštecká).
Pobyt je určen pro pětadvacet lidí.
Poplatek za pobyt s plnou penzí a ubytováním v Hlavní budově je 440 Kč na osobu
a den (celkem tedy 1.320 Kč), ve Vilce 360 Kč na osobu a den (celkem 1080 Kč) a
k tomu kurzovní poplatek na část režijních výdajů ve výši 400 Kč. Budete platit na
místě.
Zájemci se mohou hlásit u Jana Trusiny (674 01 Třebíč, Palackého 33,
tel.: 568 821 401, e-mail: trusina.trebic@seznam.cz), který pošle bližší informace a
přihlášku.

