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Jak může rodina přežít
v dnešní společnosti?
Rodina je v současné době vystavena mnoha tlakům jako jsou např. technologie a jejich
vliv na vztahy. Odpovědností rodiny je připravit novou generaci,
aby měla zdravý světonázor a dokázala si ho udržet i přes
tlak současného vzdělávacího systému a společnosti.
Jak může obstát tradiční model rodiny uprostřed
genderových otázek. Těmito aktuálními otázkami nás
provede na víkendu Clint Elliott.
Clint působí jako firemní právník a je pastorem
Baptistického sboru Crestwood v Kentucky. Studoval na
Western Kentucky University a Southern Baptist
Theological seminary. Clint je autorem knihy
zabývající se současnými genderovými
trendy a spolupracuje s americkou i českou
asociací křesťanských učitelů na Daniel
hnutí.

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
volný program

snídaně
dopolední program
oběd
hry, procházky, sport
večeře
večerní program
volný program
snídaně
dopolední program
oběd
odjezd

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

CENA:
dospělý: 920,- Kč/víkend
490,- Kč/den
dítě:
500,- Kč/víkend
270,- Kč/den
Do pěti dnů od přihlášení je třeba zaplatit
zálohu 500,- Kč/os., a to v hotovosti,
nebo na účet: 43-8527270257/0100, var. symb.: 061017,
do zprávy pro příjemce napište své jméno.

DOPRAVA AUTEM: z Ostravy
Směr Rožnov pod Radhoštěm

Směr Bílá

ADRESA OBJEKTU

ORGANIZÁTOR

RS Pekárny Rališka
756 57 Horní Bečva 0162
www.raliska.unigeo.sweb.cz

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

Přihlašování: Šárka Babušíková, sarka.babusikova@seznam.cz, 776 632 581 do 17. 9. 2017

