KDY ?

Úvodní večer 23.9.2019
Dále každé pondělí od 30.9. do 9.12.2019
v čase od 18:30 do 21:15 hod.
a jedna sobota (pátek) 9.11.2019 (8.11)

KDE ? Galerie Jana Nepomuka Neumanna
Neumannova 142, Prachatice
(přístup od náměstí).
www.neumanneum.cz

KOLIK KURZ STOJÍ ?
Za kurz Alfa žádné poplatky nevybíráme. Dle
vlastního uvážení lze přispět na občerstvení.

KONTAKTY:
alfapt@centrum.cz, www.farnostprachatice.cz
tel: 725 425 999 (Martin Hubáček)
Rádi vám podáme podrobnější informace
a odpovíme na vaše dotazy.
Přihlaste se prosím nejpozději do 9.9.2019

POŘÁDÁ: sestry boromejky
a Římskokatolická farnost Prachatice
Jestlipak víte, kdy a kde se Ježíš potkal s oslem?

JDE
V Ž I V O TĚ
O VÍC
PŘÍLEŽITOST PROZKOUMAT
SMYSL ŽIVOTA
neboli

KURZ

Absolutně pro každého
Lidé a večeře = setkání
Fíha! Něco nového se dozvím!
Atmosféra přátelství, kde se každý
může zeptat, na co chce.

www.kurzyalfa.cz
Prachatice / sestry boromejky

V průběhu večera se můžete těšit na:

➢ něco dobrého k jídlu
➢ slovo k zamyšlení
➢ chcete-li, můžete k tomu něco říct,
klást otázky ...

O CO JDE?
Zveme vás
na nezávazný úvod
do křesťanské víry
určený pro každého,
kdo se chce o ní něco dozvědět.
Jednotlivá setkání
začínají malou večeří.
Následuje srozumitelná
promluva na dané téma
a po ní setkání v menší skupince.
Zde můžete spolu s ostatními
o tématu přemýšlet,
zbavit se případných předsudků,
zasmát se 
a navázat nová přátelství.
Během dvanácti
pondělních večerů
a jedné soboty
máte příležitost zastavit se
a podívat se na život
jiným pohledem.

KDY A O ČEM TO BUDE?
??? Podzim 2019 ???

23.9. - Jde v životě o víc? (Úvodní večer)
30.9. - Kdo je Ježíš?
7.10. - Proč Ježíš zemřel?
14.10. - Jak získat víru?
21.10. - Proč a jak se modlit?
28.10. - Proč a jak číst Bibli?
4.11. - Jak nás Bůh vede?
8.-9.11. - Kdo je Duch svatý a co dělá?
- Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
(sobota – celodenní program)
11.11. - Jak odolat zlému?
18.11. - Proč a jak mluvit s druhými
o víře?
25.11. - Uzdravuje Bůh i dnes?
2.12. - A co církev?
9.12. - Jak prožít život co nejlépe?
(Závěrečný večer)

JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT?
1. Přes člověka, který vás na kurz pozval.
2. Telefonicky nebo e-mailem (viz 2.str.).
3.www.kurzyalfa.cz/
Prachatice/s. boromejky
4. Vyplněním, odstřižením a odesláním
přihlášky na adresu:
s. boromejky - Alfa
Neumanova 142, 383 01 Prachatice

