ZVEME ZÁJEMCE O MUŽSKOU SPIRITUALITU K DUCHOVNÍ OBNOVĚ NA TÉMA „PROTI ZLU V NÁS A OKOLO NÁS“

KOLOVÁ HRADBA
30.5 - 2.6. 2013
Otevřené celostátní setkání v rámci hnutí Mužské
spirituality inspirované Richardem Rohrem

Sobenský rybník
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Čtvrtek

17-18 hod. příjezd
18-19 hod. večeře,
19 hod. 1. přednáška
Pátek

dopoledne 1. část rituálu,
odpoledne přednáška,
práce ve skupinách,
večer u ohně
Sobota

2 přednášky
práce ve skupinách
2. část rituálu, Večeře
Páně,
večer u ohně na téma
Robert Bezák
Neděle

konference – TÉMA
Co mají společného
životní osudy
emeritního arcibiskupa
Roberta Bezáka a
autora
ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ

Jakuba Jana Ryby?
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ÁCCLLAAVV VVAACCEEKK ZZ LLEETTOOHHRRAADDUU,, KKTTEERRÝÝ JJII
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Návrat účastníků
ke svým úkolům v životě.

DOBŘÍŠSKÁ, PLZEŇSKÁ A ROŽMITÁLSKÁ SKUPINA ZVE ZÁJEMCE K DUCHOVNÍ OBNOVĚ NA TÉMA „PROTI ZLU V NÁS A OKOLO NÁS“

KOLOVÁ HRADBA 30.5 - 2.6. 2013
Čtvrtek

PROGRAM:

17-18 hod. příjezd účastníků
18-19 hod. večeře,
19 hod. 1. přednáška a první setkání ve skupinách
Pátek

dopoledne 1. část rituálu,
odpoledne přednáška,
práce ve skupinách,
večer u ohně
Sobota

2.Přednáška a práce ve skupinách
3.Přednáška a práce ve skupinách
2. část rituálu, Večeře Páně
večer u ohně a Robert Bezák
Neděle

konference – TÉMA
Co mají společného životní osudy emeritního arcibiskupa
Roberta Bezáka a místního kantora (autora
ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ) Jakuba Jana
Návrat účastníků ke svým úkolům v životě.

Ryby?

DUCHOVNÍ OBNOVOU PROVÁZÍ VÁCLAV VACEK Z LETOHRADU, KTERÝ JI
PŘIPRAVIL SE SKUPINOU PRO RITUÁLY V RÁMCI HNUTÍ MUŽSKÉ SPIRITUALITY
Kde a kdy?
U Rožmitálu pod Třemšínem v rekreačním zařízení Kymevo - Sobenský rybník od 30.5. (17 – 18h příjezd) do 2.5. (odjezd
po obědě)
Pro koho?
Setkání se mohou účastnit muži nad 20 let, kteří mají zájem o chlapskou spiritualitu a hledají cestu osobní odpovědnosti
k sobě, svým blízkým i ke světu ve svobodě dětí Božích. Tohoto setkání se mohou účastnit i chlapi s tělesným
handicapem (bližší lze domluvit s organizátory). Mohou se zúčastnit i účastníci předchozích setkání Kolová hradba, kteří
neprozradí průběh rituálu.
Jak se připravit?
Přečetli jste knihu „Cesta divokého muže“ nebo některou z dalších knih R. Rohra, které v Česku vyšly? Víte o krizi
západní společnosti, krizi chlapů a otců, není vám lhostejná a chcete dělat něco pro uzdravení sebe sama (a tím i
společnosti)? - Krize je výzvou.
Rituál Kolová hradba může být přípravou na iniciaci v září 2013 (info na http://www.setkani.org , ke stažení na
http://www.setkani.org/index.php?id=55&case=1119#act ).
Co s sebou?
Bibli, poznámkový sešit, sekeru, polní lopatku, buben nebo jiný hudební nástroj, spacák, případně karimatku, baterku,
oblečení i do deště, obuv pro práci v lese, batůžek, 5m konopného provázku, pláštěnku, igelitovou tašku, svíčku. .
Cena 1200,- Kč (sponzorská cena na podporu sociálně slabším 1500,-Kč)
Platby- záloha 900,- Kč (případně sponzorská 1200,-Kč) k zaplacení na účet do 20.4.2007, doplatek 300,- Kč na místě.
Je možné (v omezené míře) požádat o slevu organizátory (Aleš Brotánek-.604713426)
Účastnickou zálohu poukažte na účet číslo : 2800370789/2010
Kontakt pro placení záloh: Jana Čechová, jcechova@email.cz, mob.
Variabilní symbol pro platbu: prvních šest čísel rodného čísla
Formulář přihlášky, si můžete stáhnout zde:
www.setkani.org./fileadmin/doc/chlapi/prihlaska_Kolova_hradba_2013
Kontakt na organizátory:
Jan Lachman ze skupiny na Dobříši, LachmanJan@seznam.cz, mob.608645646

Ěš;

Richard Rohr se narodil r. 1943 ve státě Kansas v USA jako syn německých rodičů. V roce 1961 vstoupil do františkánského řádu.
Vystudoval teologii ve františkánském semináři a v roce 1970 byl vysvěcen na kněze . V roce 1971 založil rodinnou komunitu New Jerusalem v
Cincinatti, ve státě Ohio. Je jedním ze zakladatelů charizmatické obnovy v USA, byť v současnosti se již tímto směrem neangažuje. Dnes je
Richard Rohr mezinárodně známý kazatel a vedoucí exercicií. V roce 1986 založil "Centrum pro akci a kontemplaci" v Albuquerque ve státu New
Mexico, USA. V současné době žije poblíž františkánské komunity v Albuquerque a dělí svůj čas mezi místní službu, kázání a vyučování na
všech kontinentech. Richard Rohr je jedním z mála teologů, kteří se soustředí na to, jak oslovit muže, aby naplno žili své křesťanství. Je to člověk
s velkým osobním charismatem, který dokáže zaujmout i hledající a ty, které oficiální církev neoslovuje.
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✂–NÁVRATKA

PPřřiihhlláášškkaa
K DUCHOVNÍ OBNOVĚ NA TÉMA „PROTI ZLU V NÁS A OKOLO NÁS“

KOLOVÁ HRADBA 30.5 - 2.6. 2013
SSoobbeennsskkýýrryybbnnííkkuuRRoožžm
miittáálluuppooddTTřřeem
mššíínneem
mvvrreekkrreeaaččnníím
mzzaařříízzeennííKKyym
meevvoo
Jméno a příjmení
Rodné číslo nebo datum
narození
Adresa, vč. PSČ
Telefon
E-mail
VS pro platbu (prvních
šest čísel RČ)
Poznámky/zvláštní sdělení
Vyplněním a podepsáním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby organizátorů
Hnutí mužské spirituality - organizování chlapských setkání v souladu s příslušným zákonem 101/2000 Sb. v platném znění. Zašlete
poštou, nebo neskenujte a zašlete emailem na LachmanJan@seznam.cz a jcechova@email.cz

Datum ………………...

podpis…………………………..

ORIENTAČMÍ PLÁNEK OKOLÍ ROŽMITÁLU P.TŘ
30. 5. 17 – 18h příjezd
2. 6. 12h oběd a odjezd

