úvodní slovo

program

Čím je nám naše země? Tuto otázku si
někdy musí položit každý křesťan, který
se snaží žít oběma nohama na zemi. Země
nám poskytuje různé dary, které požíváme
či vnímáme smysly. Co pro nás znamenají?
Země samotná potřebuje péči, aby nám
zůstala zachována jako prostředí, ve kterém
žijeme. Jak s ní máme zacházet? Nežijeme
na zemi jako jednotlivci, ale ve společenství.
Jak máme toto společenství utvářet, aby
v něm mohly růst zárodky budoucnosti?
Čím nám tedy naše země skutečně je?

čtvrtek 27. září

Na tyto otázky hledá odpovědi michaelské
setkání Obce křesťanů v Praze, na které
Vás srdečně zveme. Ve třech přednáškách,
v ranním rozjímání po Obřadu posvěcení
a v šesti pracovních skupinách se chceme
snažit různým směrem pronikat o něco
hlouběji do podstaty lidského bytí na zemi.
A to i proto, že způsob dnešního života
neustále útočí na naše smysly, ohrožuje život
země samotné a znetvořuje sociální soužití
lidí. Kdo nechce žít jen bezmyšlenkovitě
na povrchu dne, měl by vědomě hledat
smysl pozemského bytí. Pak bude schopen
přispívat ke zdárnému pokroku společenství
i země. O to nám jde.
Frank Peschel

00

00

15 30 – 16 00 zpívání
16 15 – 17 45 pracovní skupiny (pokračování)
18 00

přestávka na večeři

16 – 18 prezence účastníků
zahájení
19 00
30
00
19 – 21 Václav Cílek:
Kolébka Země
15
21
kultické zakončení dne

19 00 – 19 30 eurytmické vystoupení
19 30 – 21 00 Christian Gelleri:
Lokální měna v době globalizace
15
21
kultické zakončení dne

pátek 28. září

neděle 30. září

8 30
9 00
10 00 – 10 15
10 45 – 11 15
11 30 – 13 00

zpívání
Obřad posvěcení člověka
rozjímání
zpívání
pracovní skupiny

9 00
9 50
10 30 – 11 30
11 30 – 11 45
12 15 – 13 00

13 00

přestávka na oběd

Pracovní skupiny

15 30 – 16 00 zpívání
16 15 – 17 45 pracovní skupiny (pokračování)
18 00

přestávka na večeři

19 00 – 19 30 eurytmické vystoupení
19 30 – 21 00 Milan Horák:
Vnímání informace a vnímání pravdy
15
21
kultické zakončení dne

sobota 29. září
8 30
9 00
10 00 – 10 15
10 45 – 11 15
11 30 – 13 00
13

00

zpívání
Obřad posvěcení člověka
rozjímání
zpívání
pracovní skupiny (pokračování)
přestávka na oběd

zpívání
Nedělní obřad pro děti
Obřad posvěcení člověka
rozjímání
závěr

Jan Dostal:
Já a svět — střed a okruh
2) Christian Gelleri:
Málo peněz? Vytiskněme si svoje!
3) Frank Peschel:
Apokalypsa a cíl Země
4) Pavel Hlavatý:
Sluha i pán — o současném fungování médií
5) Tomáš Boněk:
Partnerství s přírodou —
životní a duchovní vedení lidstva
6) Milan Horák:
Jak nezabít bližního svého
1)

Zpívání vede
Wolfgang Schmutz

Eurytmická vystoupení
Elena Schmutzová

Možnosti ubytování:
– v soukromí u pražských přátel
– společné ubytování ve škole
(karimatku a spacák s sebou)
– v hotelu do 400 Kč za noc

Možnosti stravování:
– oběd v restauraci za 60 až 80 Kč
nebo za 80 až 110 Kč
– studená večeře (balíček)

Účastnický poplatek a způsob úhrady:
Účastnický poplatek činí 600 Kč, k uhrazení
do 3. 9. 2007 poštovní poukázkou typu C
na níže uvedenou adresu, nebo bankovním
převodem na účet č. 193 401 7329 / 0800,
variabilní symbol 7777777, do poznámky
pro příjemce napište své jméno, nebo
v hotovosti přímo v Obci křesťanů.
Poplatky za ubytování a stravování se
budou platit na místě. Uhrazený účastnický
poplatek z technických důvodů bohužel
nemůžeme vracet v plné výši.

Přihláška:
Vyplněnou přihlášku laskavě zašlete
do 3. 9. 2007 na adresu:
Frank Peschel, Obec křesťanů,
Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7;
nebo mailem na adresu:
Helena.Reichertova@mkcr.cz

Setkání se bude konat v prostorách pražské
Obce křesťanů,
Na Špejcharu 3, Praha 7

Jak se k nám dostanete?
V bezprostředním sousedství
(cca 2 min. pěšky)
je zastávka „Špejchar“
(bus 108, 174 a 216),
– za rohem (cca 5 min. pěšky)
je zastávka „Chotkovy sady“
(tram 18, 20, noční tram 57)
– a za dvěma rohy (cca 7 min. pěšky)
je zastávka „Hradčanská“:
metro A, bus 108, 174, 216,
bus pro invalidy I3,
tram 1, 8, 15, 18, 20, 25, 26,
noční tram 51, 56 a 57).
Dá se k nám dojet i autem, parkování
je možné v omezené míře před domem
a v téměř neomezené míře na placeném
parkovišti na Letenské pláni.
Další informace u Franka Peschela
Na Špejcharu 7, 170 00 Praha 7
telefon: 233 325 317
e-mail: frank.peschel@volny.cz

Obec křesťanů v České republice
Vá s z v e n a s e t k á n í

být
pozemšťanem

základní informace

křesťanství
oběma nohama
na zemi
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