Říkáte si, co s dětmi nebo partnerem budete dělat, až budou jarní prázdniny?
A nebo si myslíte že je na to ještě moc brzy? Kdepak! Na dobré nápady je právě nejvyšší čas!
Rádi bychom jako církev vytvářeli prostor pro vaše nová přátelství a sdílení.
Domluvte se se známými, přáteli, že se srazíte jako za mlada pěkně na horách. Horský domov
v Herlíkovicích přichází s nabídkou zajímavých cen pobytů (viz. Přihláška) pro rodiny s dětmi i pro
jednotlivce. Můžete vzít i známé, kteří nejsou z církve, program bude šitý na míru těm, kdo přijedou.
K tomu je zde i novinka - zajištěný program každý den dopoledne a večer. Program nebude povinný,
ale vždy dobrovolný. Jde nám o to, abyste se u nás dobře cítili a navázali tak na tradici setkávání lidí
(nejen) z církve, co se rádi vidí aspoň jednou za čas a stojí jak o společenství, tak i o samotu hor.
Společně s vámi bude přebývat na Horském domově vždy jeden farář, který vás bude provázet
svým zajímavým programem, jak se na církevní středisko patří. U snídaně modlitba s písní, dopolední
program pro rodiče s dětmi, odpoledne výlety a soukromý program, večerní program (tématicky na
pokračování, film, hudba, hry) zakončený modlitbou a písní. K tomu jeden společný výlet a
bohoslužba.
„Přijeďte pobejt“! Hlaste se brzy, zájem je poměrně veliký! :-)

Termíny pobytů:

5.2. -12.2. - far. Petr Chlápek - “Církev jako dar i tréningové pole”
děkujeme Bohu za skvělou příležitost být lepším a vnímavějším člověkem? Díky za církev!

12.2.-19.2. - far. Jiří Klimeš - “Život před Bohem”
náboženská výchova i nad kuchyňským stolem, rodinné pobožnosti a jak na to...

26.2.-5.3. - far. Jan Kupka - “Démoni a pitky, samé bitky”
duchovní svět z druhé strany – o bytostech a souvislostech co se nám honí hlavou při kázání...

5.3 - 12.3. - far. Tomáš Molnár - "Křesťanem od neděle do soboty"
proč se nedaří žít vírou radostnou, byť nám bylo dáno tak mnoho? Vesele i vážně nad Žalmy.

16.-20.3. - far. Tomáš Pavelka – “Známé příběhy, známé otázky, pohádky”
pohádky napříč kulturami dětem pro radost a dospělým pro výstrahu! Co máme společného?

Rezervace, další informace a aktualizace:
Eva Jindřišková - mobil: 604 434 300 web: www.horskydomov.cz e-mail: horskydomov@quick.cz

