kurz

 A bsolutně pro každého, kdo se chce dozvědět více
o křesťanství.
 L ehká večeře. Společné jídlo boří hradby mezi
lidmi.
 F akticky
poznat
základy
víry
uvolněně
a s humorem.
 A tmosféra přátelství, kde se každý může zeptat,
na co chce.
Rádi bychom Vás pozvali na večerní kurz Alfa, který začíná ve čtvrtek
13. března 2014 úvodním setkáním.
„Alfa“ je krátký praktický úvod do křesťanské víry vedený týmem
spolupracovníků. Je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit
s křesťanstvím a s křesťany.

Setkání kurzu Alfa probíhají ve čtvrtek (případně úterý) od 1900 do
2100 hod. od 13. března do 29. května 2014 v Pastoračním centru sv. Tomáše, Na Nábřeží
1650, Dobříš.
Každé setkání začíná v 19 hodin společnou večeří, následnou promluvou a diskuzí v malé
skupince, kde se lze ptát i vyjádřit svůj postoj. Součástí kurzu je i společný víkend.
Přihlásit se můžete na celý kurz nebo jen na úvodní program. V případě zájmu nám, prosíme,
doručte přihlášku nebo se ozvěte na uvedené kontakty.

Co vás na setkáních Alfa vlastně čeká?
Čt 13. 3. Proč věřit?

Út 15. 4. Proč a jak se modlit?

Čt 20. 3. Kdo je Ježíš?

Čt 24. 4. Proč a jak číst Bibli?

Čt 27. 3. Proč Ježíš zemřel?

Út 29. 4. Jak nás Bůh vede?

Čt

Út 6. 5. Proč a jak mluvit o víře
s druhými?

3. 4. Jak získat víru a jak si jí mohu
být jistý?

Společný víkend 11. – 12. 4.
Kdo je to Duch svatý?
Co svatý Duch dělá?
Jak mohu být naplněn Duchem?
Jak odolat zlému?

Čt 15. 5. Uzdravuje Bůh i dnes?
Čt 22. 5. A co církev?
Čt 29. 5. Jak prožít zbytek života co
nejlépe? (zakončení kurzu)

Za kurz Alfa žádné poplatky nevybíráme. Dle vlastního uvážení mohou účastníci přispět
na občerstvení.
Základní informace naleznete na internetu www.kurzyalfa.cz. Odpovědi na Vaše otázky
a podrobnější informace Vám rádi sdělíme osobně v Pastoračním centru sv. Tomáše,
elektronicky na adrese alfa@farnostdobris.cz nebo telefonicky na čísle 737 008 378.

Těšíme se na setkání s Vámi ve čtvrtek 13. března 2014.

Martina Svárovská, vedoucí kurzu

