Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti,
kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl,
pevně ji usadil nad vodními proudy. (Žalm 24,1-4)
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu
památek v Dolních Chabrech, OS pro Ďáblice a občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber

Vás srdečně zvou na

v sobotu 22. května 2010 v 15 hodin
na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách
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bude kázat Jiří Nečas, ředitel Ekologické sekce
ČKA a laický kazatel Českobratrské církve
evangelické, účast přislíbili též evangelický farář
Petr Hudec, katolický kněz Matúš Kocian, kněz
Obce křesťanů Milan M. Horák a další.
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bude následovat beseda o krajině
s prof. Bedřichem Moldanem,
senátorem a bývalým ministrem životního
prostředí.
Místo konání bohoslužby je nedaleko žlutě značené
cesty ze Suchdola do Roztok, nejbližší stanice MHD
viz mapka. Na louce nebude možnost zakoupení
nápojů, vzhledem k teplému počasí doporučujeme
přinést si vlastní vodu.
Předpokládaný konec akce je v 17 hodin.
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Při bohoslužbě v 15 hodin
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— nebo sraz ve 13.30 hodin na pravém
břehu Vltavy u Sedleckého přívozu a společná
pouť na místo bohoslužby.
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Nad

— odchod v 10 hodin od kostela Stětí
sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, dále pěšky
krajinou se zastávkami a výkladem vedoucích
klubu Mladých ochránců přírody Sůvy. Kostel
bude otevřen již od 9 hodin.
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Ekumenická bohoslužba za krajinu se konala poprvé v roce 2008 z podnětu obyvatel z obou břehů Vltavy, kteří usilují
o rozumné řešení dopravy na severozápadě Prahy. Byl to tehdy výraz touhy po společné modlitbě, kterou mnozí
pocítili při úředních jednáních na stavebním odboru pražského magistrátu. Loňská bohoslužba byla nesena výzvou
k odpovědnosti, neboť „Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil“. Letos si chceme
připomenout, že „Hospodinova je země se vším, co je na ní“, v pokoře a současně v jistotě, že nejen naše země, ale
i naše životy jsou pevně usazeny nad vodními i jinými proudy.
Více na www.drahan.chabry.cz

