
5. ekumenické shromá!d"ní na#$ípu

MODLITBA ZA DOMOV

Místní ak%ní skupiny

organizují za podpory

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

www.modlitbazadomov.cz

Modlitb" za domov ud"lili zá'titu ministr kultury (eské republiky MUDr. Ji&í Besser, hejtmanka Ústeckého kraje Jana Va)hová 
a#starosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban.
Ekumenická rada církví v#(R, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel.: 271 742 326, 776 599 977. www.ekumenickarada.cz

Ekumenická rada
církví v#(R

28. 10. 2011 

Svoboda je volba!?
„Vy jste byli povoláni ke svobod!, brat"í. Jen ne-
m!jte svobodu za p"íle#itost k$prosazování sebe, 
ale slu#te v$lásce jedni druh%m.” Gal 5, 13

!tvrtek 27. 10. 2011 Praha 
13.00 Otev&ená konference “Dvacet let svobody na venkov"” 

(Arcibiskupství pra#ské)
18.00 Slavnostní oratorium k 800. v*ro%í narození 

sv. Ane!ky (eské s ekumenick*m modlitebním setkáním
(katedrála sv. Víta)

pátek 28. 10. 2011 Krab!ice pod horou "íp 
od 10 hodin: Celodenní program pro malé a#velké

– hudební vystoupení, divadlo, program pro d"ti a rodi%e
– stánky s#v*robky z#chrán"n*ch dílen 

a#regionálními produkty 
– kavárna s#posezením s#obrázky a#fotografi emi
– %tení Bible a#modlitby v#rotund" na $ípu 

a#v#Diakonii v#Krab%icích
– modlitební zti'ení a#prosby 

za konkrétní pot&eby (R a#poutník+

od 15 hodin: Ekumenická slavnost Modlitba za domov
– moderují Martina Kociánová a biskup Du'an Hejbal
– spole%ná modlitba nejvy''ích p&edstavitel+ církví (R
– p&ím* p&enos na (eské televizi

V sout!"i “Rozhodni se správn!!” m#"ete vyhrát t$denní 
rodinn$ pobyt na %umav! a dal&í hodnotné ceny

V den státního svátku 28. !íjna se pod horou "íp uskute#ní akce 
Modlitba za domov, kterou po!ádá Ekumenická rada církví                 
v $eské republice. Sou#ástí programu bude i sout%&ní putování 
pro rodiny s d%tmi “Rozhodni se správn%”. Na stanovi'tích jsou 
p!ipraveny r(zné aktivity, nap!íklad, ch(ze na ch(dách, lanové 
centrum, mletí mouky na starov%kém ml)nku, ra&ba medailí nebo 
hry s postavami ze Star)ch pov%stí #esk)ch. Po absolvování 
úkol( budete za!azeni do slosování o p%t hodnotn)ch cen, které 
nabídnou poznání krás na'í vlasti. První cenou je t)denní pobyt 
pro rodinu s d%tmi v krásném prost!edí *umavy nedaleko 
Boubína. Dále je mo&né vyhrát rodinné vstupenky na hrady 
Karl'tejn, K!ivoklát, $esk) *ternberk a zámek Konopi't%. 

Sout%&it je mo&né ji& nyní. Pokud vytvo!íte miniaturní model hory 
"íp a p!inesete k infostanu Modlitby za domov 28. 10., dostanete 
odm%nu. Nejlep'í modely se pak objeví v televizi, v p!ímém 
p!enosu z akce od 15 hodin na $eské televizi. 

Zapojt se do sout%&e “Rozhodni se správn%!” m(&ete 28. !íjna                        
od 10 do 14:00 hodin v obci Krab#ice pod "ípem. Slosování o 
ceny prob%hne na pódiu v zahrad% Diakonie ve 14:15. 

Více informací na www.modlitbazadomov.cz                                                 
nebo na telefonu 776 599 977 (Zuzana Dvo'áková, koordinátorka projektu). 

Ekumenická rada církví v $R, Donská 5, 101 00 Praha 10,                  
www.ekumenickarada.cz, info@ekumenickarada.cz
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