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Ekumenická rada církví                            ve spolupráci s Dorostovou unií o. s.

zvou na program pro děti a rodiče

Rozhodni se správně!
Krabčice pod Řípem 28. 10. 2011 od 10 hodin

Jsi správná holka nebo kluk a nebojíš se?

Chceš prožít se svými rodiči zajímavé chvíle, kdy můžete 
spolupracovat a správně se rozhodovat?

Pokud přijdeš a doneseš miniaturní model hory Říp z jakéhokoli materiálu, 
přímo u vstupu dostaneš malý dárek a nejhezčí modely se objeví v televizi!

Co tě a tvé rodiče mimo jiné čeká?
→  chůze na chůdách
→  střílení z luku
→  bludiště
→  pád důvěry
→  mletí mouky na starověkém mlýnku
→  pečení chlebových placek
→  hry na téma „Staré pověsti české”
→  lisování pamětních medailí z kůže

Doprava z Roudnice nad Labem bude zajištěna 
vždy v celou hodinu od vlakového nádraží.

Akce se koná v rámci 5. ročníku Modlitby za domov, 
na místě bude tržiště, hudební program, divadlo, od 14 
hodin odvysílá živě část programu Česká televize na ČT2. 

Modlitbě za domov udělili záštitu: ministr kultury 
České republiky MUDr. Jiří Besser, hejtmanka 
Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starosta Roudnice 
nad Labem Vladimír Urban. 
 

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



5. ekumenické shromáždění na Řípu

MODLITBA ZA DOMOV

Místní akční skupiny

organizují za podpory

Náboženská obec Církve česko slovenské 
husitské Praha 6–Břevnov

www.modlitbazadomov.cz

Modlitbě za domov udělili záštitu ministr kultury České republiky MUDr. Jiří Besser, hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová 
a starosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban.
Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel.: 271 742 326, 776 599 977. www.ekumenickarada.cz

Ekumenická rada
církví v ČR

28. 10. 2011 

Svoboda je volba!?
„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen ne-
mějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, 
ale služte v lásce jedni druhým.” Gal 5, 13

čtvrtek 27. 10. 2011 Praha 
13.00 Otevřená konference “Dvacet let svobody na venkově” 

(Arcibiskupství pražské)
18.00 Slavnostní oratorium k 800. výročí narození 

sv. Anežky České s ekumenickým modlitebním setkáním
(katedrála sv. Víta)

pátek 28. 10. 2011 Krabčice pod horou Říp 
od 10 hodin: Celodenní program pro malé a velké

– hudební vystoupení, divadlo, program pro děti a rodiče
– stánky s výrobky z chráněných dílen 

a regionálními produkty 
– kavárna s posezením s obrázky a fotografi emi
– čtení Bible a modlitby v rotundě na Řípu 

a v Diakonii v Krabčicích
– modlitební ztišení a prosby 

za konkrétní potřeby ČR a poutníků

od 15 hodin: Ekumenická slavnost Modlitba za domov
– moderují Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal
– společná modlitba nejvyšších představitelů církví ČR
– přímý přenos na České televizi


