
Církev československá husitská, náboženská obec Rakovník

Bůh je můj hrad
– Krakovec 2009

Nevíte, kam o prázdninách? Pojeďte na Krakovec!
Zveme všechny mládežníky, holky, kluky, ženy, muže…

zkrátka všechny mladé na duchu na setkání křesťanské mládeže na hradě Krakovci.
Kdy?
7. – 9. srpna 2009
V pátek 7. srpna budeme očekávat váš příjezd do Rakovníka, v neděli 9. srpna vás z hradu Krakovce doprovodíme na
cestu domů.

Kde?
V Náboženské obci Církve československé husitské v Rakovníku a na hradě Krakovec.

Na co se můžete těšit aneb proč přijet?
Připraven bude pro vás duchovní program zaměřený na obrazy Boha v Bibli, které budeme společně poznávat tradičně
i netradičně. Zkusíme si vyrobit svíčky, projdeme společně prožitkovou hrou, budeme diskutovat o křesťanských hod-
notách v současném světě i o tom, jaké to vůbec je být v dnešní době věřícím člověkem. Přijede za námi i patriarcha
CČSH Tomáš Butta.
V neposlední řadě se setkáte s dalšími mladými křesťany z Česka i zahraničí.
… a taky si opečeme vuřty a zazpíváme si. Vítány jsou všechny hudební nástroje.

Pro koho je akce určena?
Pro všechny mládežníky a mládežnice nad 15 let (včetně), pro křesťany z CČSH i z jiných církví, vítáni jsou i nekřesťané
– vezměte s sebou svoje kamarády, kamarádky, přátele a známé.

Ubytování?
Ve vlastních spacácích ve stanech nebo ve sboru – ubytování je stále v jednání a přihlášení budou včas informováni o
jeho způsobu. Nelekejte se toho!

Cena?
Bude tvořena vaším cestovným a případným příspěvkem na stravu. Materiál pro tvoření bude připraven zdarma.

Jak se přihlásit?
Nejlépe zasláním předběžné přihlášky mailem na adresu: mrakotova@ccsh.cz
nebo nám ji pošlete poštou na adresu: Naukový odbor ÚÚR CČSH, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 – Dejvice.

Pozor! Nejzazší termín poslání přihlášky je 10. července 2009!

Přijeďte, těšíme se na vás!
Setkání pořádá Církev československá husitská (NO Rakovník a naukový odbor ÚÚR CČSH).
V případě dotazů nebo nejasností se obracejte na kontakt:

Vladimíra Mrákotová
naukový odbor ÚÚR CČSH
Wuchterlova 5
166 26 Praha 6 – Dejvice
e-mail: mrakotova@ccsh.cz
tel.: 220 398 113




