K účasti na kurzech
Vás
srdečně zve

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Antonína
v Praze 7 – Holešovicích
www.svatyantonin.cz

Římskokatolická farnost
při kostele sv. Antonína
Praha-Holešovice
Fara: Dukelských hrdinů 54
170 00 Praha 7

Bůh? Kdo to je? Nepřijdu o svobodu? Nechci být šedá myš... Proč se Bůh lidem neukáže? Muže mi Bůh pomoct? Co můžu
pro Boha udělat? Proč lidé chodí do kostela? Vždyť již není středověk! Už jsem na
víru moc starý, celý život jsem nevěřil...
Nejsou ti křesťané divní? Muže člověk mít
rád sám sebe? Nikdy jsem v kostele nebyl,
nepřijmou mě tam... Proč mají všude ten
kříž? To jsou posedlí smrtí? Mám v tom
zmatek! Křesťanství, judaismus, islám?
Kdo má pravdu? Je víra určená pro moderního člověka? Vždyť se vůbec neumím
modlit! Co může říct Bůh dnešnímu člověku, když dříve nebyly automobily, televize, internet? To mám opravdu milovat své
nepřátele? Jak se modlit? Mohu mluvit
s někým, koho nevidím? Mám na svědomí příliš mnoho špatností, Bůh mě nemůže mít rád, bojím se Boha. Proč potřebuji
Boha, když nedělám nic špatného? Proč
Bůh připouští utrpení? Existuje opravdu
ještě něco po smrti? Proč se nechal Ježíš
tak ponížit a zabít jako poslední zločinec?
Jak poznám Boží vůli? Existuje vůbec?
Dá se s nevěřícími lidmi hovořit o Bohu?
Vždyť se mi vysmějí! Proč jsou v kostele ti
u oltáře tak divně oblečení? Smí se křesťan vůbec bavit a smát? V Boha věřím, ale
k čemu mi je církev? Co se to vlastně slaví na Velikonoce? Kdo je to Duch svatý?
Proč bychom se dnes měli zabývat něčím,
co se stalo před dvěma tisíci lety tak daleko od nás? Co je to vlastně ta láska? Jaký
je smysl života?

cyklus 11 večerů
na téma:
Křesťanství
v dnešní době

každé úterý
9. října – 18. prosince 2018
vždy od 19:30 do 22:00
ve farních místnostech
Dukelských hrdinů 54,
Praha 7

www.svatyantonin.cz

Témata jednotlivých setkání
Úterý 9. 10.
Úvodní setkání: Jde v životě ještě o víc?
Úterý 16. 10.
Kdo je Ježíš?
Úterý 23. 10.
Proč Ježíš zemřel?
Úterý 30. 10.
Jak získat víru?
Úterý 6. 11.
Proč a jak se modlit?
Sobota 10. 11.
Kdo je Duch svatý?
Jak jím mohu být naplněn?
Úterý 13. 11.
Proč a jak číst Bibli?
Úterý 20. 11.
Jak nás Bůh vede?
Úterý 27. 11.
Jak odolat zlému?
Úterý 4. 12.
Proč a jak mluvit o víře s ostatními?
Úterý 11. 12.
Uzdravuje Bůh i dnes?
Úterý 18. 12.
A co církev?

Připravili jsme cyklus 12 setkání
o základech moderního křesťanství
a jeho vztahu k dnešní době.
Každý z večerů začíná neformální
večeří, pokračuje přednáškou
na jedno z uvedených témat.
Následuje diskuze, při níž je
možné téma rozvinout, podrobit
kritice nebo se podělit o vlastní
zkušenosti. Účastníci se mohou
aktivně zapojit, ptát se nebo jen
naslouchat.
Nedílnou součástí kurzu je
sobotní program věnovaný Duchu
svatému. Na tento program
můžete vzít své blízké.
Kurzy jsou vhodné pro každého,
kdo hledá víru a svůj vztah
k Bohu v dnešní době, kdo se
chce dozvědět více o křesťanství
a poznat nové přátele. Náš
pořadatelský tým je sestaven
z věřících lidí z naší farnosti.
Přihlásit se můžete na celý kurz,
nebo jen na úvodní setkání. Účast
je bezplatná, můžete přispět na
náklady spojené s jídlem.

Jak začít?
Přihlásit se jedním
z následujících způsobů:

1. E-mailem na:
alfaholesovice@gmail.com
2. Telefonicky na: 777 085 705
3. Osobně v sakristii (dveře vpravo
vpředu) kostela sv. Antonína

Uveďte prosím své jméno, věkovou
skupinu (do 30 let, 30–50 let,
nad 50 let), případně máte-li zájem
o účast na celém kurzu, nebo pouze
na úvodním setkání.

každé úterý
9. října – 18. prosince 2018

