Uprchlíci

mezi námi
V čem nám

média lžou?
Křesťanství jsou samé

zákazy a netolerance
Víkendový pobyt 7. – 9. 10. 2016 / Křesťanský sbor Ostrava-Poruba, Provozní 5362, www.ksop.cz
„Uprchlíci mezi námi“ – hostem bude PaedDr. Milan Pecka, který v roce 2015
organizoval integraci skupiny křesťanských uprchlíků z Iráku ve Smilovicích.
Uslyšíme zkušenosti, jak v naší zemi jde/nejde pomáhat uprchlíkům. Milan Pecka je
již dědečkem, ale stále vede Křesťanské Společenství při SCEAV a je členem školské
komise Ekumenické rady církví. Byl dlouholetým učitelem a ředitelem na základní
škole a založil katedru Křesťanské výchovy na Ostravské Univerzitě.
Dalším hostem bude Ing. Jan Vopalecký, vydával 25 let časopis Ethos, nyní pracuje
na překladech děl W. MacDonalda. S manželkou Majkou vychovali tři vlastní děti
a tři děti v pěstounské péči. Je starším Křesťanského sboru ve Vsetíně. Záliby: Bible,
programování, některé cizí jazyky, povídání s lidmi.
„V čem nám média lžou?“ …
„Křesťanství jsou samé zákazy a netolerance“ …

ČASOVÝ PROGRAM
Pátek

od 17:00
18:30 – 19:20
19:30 – 21:30
po 21:30

Sobota

08:00 – 08:50
09:00 – 12:00
12:30 – 13:30
14:00 – 18:00
18:30 – 19:20
19:30 – 21:30
po 21:30

Neděle

08:00 – 08:50
09:00 – 11:30
12:00 – 13:00
po 14:00

příjezd a ubytování
večeře
večerní program
hry

CO MŮŽEŠ OČEKÁVAT?
- zajímavý program pro dospělé i děti
- speciální program pro děti v čase dopoledních programů
- důležité duchovní zamýšlení
- setkání se zajímavými lidmi
- pěkné ubytování v krásné přírodě
- plnou penzi v ceně pobytu

snídaně
dopolední program
oběd
hry, tvořivé šňůrkování,
procházky, sport
večeře
večerní program
hry

Při přihlášení do 4. 9. 2016:
dospělý: 980,- Kč
dítě 2-10: 800,- Kč

snídaně
dopolední program
oběd
odjezd

Do pěti dnů od přihlášení je třeba zaplatit zálohu
500,- Kč/os., a to v hotovosti nebo na účet:
43-8527270257/0100 var. symb.: 071016,
do zprávy pro příjemce napište své jméno.

CENA:

DOPRAVA AUTEM: z Ostravy
Ve Starých Hamrech odbočíte doleva na Jamník.
Minete po levé straně kostel a přijedete
na autobusovou točnu Stýskalonka.
Zde začíná silnice stoupat až na horský hřeben Gruň.

ADRESA OBJEKTU
Dům svatého Josefa, Gruň 60, 739 15 Staré Hamry,
http://www.dsvj.cz

ORGANIZÁTOR
Křesťanský sbor Ostrava-Poruba,
Ostrava-Třebovice, Provozní 5362,
www.ksop.cz

Přihlašování: Šárka Babušíková, sarka.babusikova@seznam.cz, 776 632 581 do 4. 9. 2016

