
MODLITBA
ZA DOMOV
28. 10. 2010
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„Pou!t"j sv#j chléb po$vod", po$mnoha dnech se s ním shledá!.“
 Kaz 11, 1

Místní ak%ní skupiny
organizují

za podpory
Nábo!enská obec Církve %esko-
slovenské husitské Praha 6–B&evnov

www.modlitbazadomov.cz

Ekumenická rada církví, Donská 5, 101 00 Praha 10
www.ekumenickarada.cz, mail rip@ekumenickarada.cz
tel., fax 271 742 326, tel. 776 599 977

Ekumenická rada církví v 'R

www.modlitbazadomov.cz

Diakonie v Krabčicích (10:00 - 14:30)

• Tržiště charitativních a církevních organizací  (10:00 - 14:30)
výrobky chráněných dílen (keramika, textil, dárkové předměty), knížky,  fair trade produkty (potraviny, rukodělné výrobky                           
z rozvojových zemí) a další

• Podium (10:00 - 14:30)
10:00 zahájení
10:45 Místní akční skupiny: Ing. Aleš Kašpar – spolupráce NNO, města a MAS (za Český Brod, Střední Čechy),                               
   Helena Sosnová - „Živá náves“ (LAG Strakonicko)
11:00 Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra
11:30 Místní akční skupiny: Ludmila Třeštíková (MAS Říčansko) a (ERC) ocenění výtvarné a literární soutěže,                                         
   čtení děl literární soutěže
12:00 Sbor Happy Day Quintet
12:30 Divadlo Apropásek: Dvě pohádky se zvířátky                                                                                                                                                
13:15 Místní akční skupiny: Jiřina Karasová „Kulturní dědictví Pootaví“ (LAG Strakonicko)
           Dušan Šustek „Obnova kostela v Košicích“ (MAS Lípa pro venkov)
13:30 Lačho Amicus: folklorní taneční vystoupení 
14:15 vyhlášení vítězů dětské soutěže
14:30 zahájení průvodu ke kostelu

• Kaple v Diakonii (10:30 - 13:30)
10:30    zahájení čtením z Bible, zpěvy z Taizé
11:00    úvaha na verš Kaz 11, 1: Roman Juriga (zástupce Pravoslavné církve)
11:30    čtení z Bible, zpěvy z Taizé
12:00    úvaha na verš Kaz 11, 1: Jaromír Strádal (farář Českobratrské církve evangelické)
12:30    čtení z Bible, zpěvy z Taizé
13:00    úvaha na verš Kaz 11, 1: Tomáš Butta (patriarcha Církve československé husitské)
13:30    čtení z Bible a závěrečná modlitba

• Dětská soutěž  (11:00 - 13:30)
- soutěž pro děti o ceny, které věnovala Česká biblická společnost

• Stan (10:00 - 14:00)
10:00 - 14:00 konference Místních akčních skupin o venkovu otevřená pro veřejnost
10:00 - 14:30 výstava fotografií “Venkov: místo pro naději a víru” 

Hora Říp (10:00 - 14:00)
- modlitební zastavení s výstavou obrázků z dětské výtvarné soutěže po cestě na Říp
- pásmo modliteb a čtení z Bible v rotundě sv. Jiří

(vzdálenost z Krabčíc na Říp je 2, 7 km, pěšky asi 40 minut)

Kostel v Krabčicích (15:00 - 16:30)
- pořad Modlitba za domov od 15 hodin vysílaný živě Českou televizí na programu ČT 2
- hudba, rozhovory s významnými osobnostmi, společná modlitba představitelů církví sdružených v Ekumenické radě církví
- moderátoři: Martina Kociánová, Dušan Hejbal
   

Děkujeme středisku Diakonie Českobratrské církve evangelické v Krabčicích za poskytnutí prostor pro konání akce.  Na potřeby obyvatel Domova odpočinku          
ve stáří můžete přispět v rámci sbírky konané u příležitosti Modlitby za domov 2010.  

kontakt: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10
 tel.: 271 742 326, 776 599 977, www.ekumenickarada.cz

http://www.ekumenickarada.cz
http://www.ekumenickarada.cz

