

Co vás na setkáních
Alfa vlastně čeká?
St 4. 2. Jde v životě o víc?
St 11. 2. Kdo je Ježíš?
St 18. 2. Proč Ježíš zemřel?
St 25. 2. Jak získat víru a jak si jí
mohu být jistý?
St 4. 3. Proč a jak se modlit?
St 11. 3. Proč a jak číst Bibli?
St 18. 3. Jak nás Bůh vede?

Praktické informace

Přihláška

Kdy?
Setkání kurzu Alfa probíhají
ve středu od 1930 do 2145 hod.
od 4. února do 22. dubna 2015.
Je určen pro všechny, kteří
se chtějí seznámit s křesťanstvím
a s křesťany

Chcete-li se kurzu Alfa zúčastnit,
vyplňte, prosíme, následující
přihlášku:

Kde?
V Pastoračním centru sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš

Společná sobota 21. 3. 2015
Kdo je to Duch svatý?
Jak se Duch projevuje?
Jak mohu být naplněn
Duchem?

Kolik kurz stojí?
Za kurz Alfa žádné poplatky
nevybíráme. Dle vlastního uvážení
mohou účastníci přispět
na občerstvení.

St 25. 3. Jak odolat zlému?

Kde se můžete dozvědět víc?
Základní informace 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
733 711 036.

St

1. 4. Uzdravuje Bůh i dnes?

St 8. 4. Proč a jak mluvit o víře
s druhými?
St 15. 4. A co církev?
St 22. 4. Jak prožít zbytek života
co nejlépe? (zakončení
kurzu)

Jméno a příjmení:

Pomohlo by nám, kdybyste uvedli svůj věk:
(nemusíte vyplňovat)
Kontaktní údaje (telefon, e-mail, případně
adresa):

· přihlášku zašlete (doneste)
na adresu:
Pastorační centrum sv. Tomáše,
Na Nábřeží 1650, Dobříš,
· nebo ji předejte tomu, kdo Vám ji
nabídl,
· nebo se můžete přihlásit také
u vedoucí kurzu:
MUDr. Martina Svárovská
mobil: 733 711 036
e-mail: alfa@farnostdobris.cz

Pro koho je Alfa
určena?
Alfa je příležitost pro
každého, kdo hledá
duchovní rozměr svého
života nebo „jen“ rád
přemýšlí a hledá odpovědi,
kdo tu a tam navštěvuje
církevní shromáždění
nebo vůbec do kostela
nechodí,
kdo chce upevnit základy
víry nebo svou víru teprve
hledá.

Čím se Alfa zabývá?
Na Alfě se seznámíte
se základními
křesťanskými tématy –
osobou Ježíše Krista,
Biblí, modlitbou…
Budete mít příležitost
mluvit s lidmi, kteří mají
s těmito tématy osobní
zkušenost. Alfu podporují
všechny hlavní křesťanské
církve u nás i v zahraničí.

Večerní kurz Alfa
4. února – 22. dubna 2015
Rádi bychom Vás pozvali na večerní
kurz Alfa, který začíná ve středu
4. února 2015 úvodním setkáním.

lze poznávat
a zábavným

„Alfa“ je krátký praktický úvod
do křesťanské víry vedený týmem
spolupracovníků. Je určen pro
všechny, kteří se chtějí seznámit
s křesťanstvím a s křesťany.
Každé setkání začíná v 1930 hodin
společnou večeří, následnou promluvou a diskuzí v malé skupince, při
které se lze ptát i vyjádřit svůj
postoj. Součástí kurzu je i společná
sobota.
Přihlásit se můžete na celý kurz
nebo jen na úvodní program.
V případě zájmu vyplňte, prosíme,
přihlášku na této pozvánce a co
nejdříve nám ji doručte.

Má život nějaký smysl?
Co s námi bude po smrti?
Dá se odpustit?

Křesťanství
i zajímavým
způsobem.

Pastorační centrum
sv. Tomáše
Pořádá a zároveň zve:
Římskokatolická farnost Dobříš
Na Nábřeží 1650, Dobříš
telefon: 602 308 881

Těšíme se na setkání s Vámi
ve středu 4. února 2015.
Martina Svárovská, vedoucí kurzu

