
   
      Kapacita omezena, hlaste se, prosíme, co nejdříve 
      Kontaktní osoba: Robert Pribol 

   telefon: 606 640 164 (i SMS) 
   email: rpribol02@gmail.com 

 

 

 

                                                                                                                
Římskokatolická farnost Strakonice: www.farnost-strakonice.cz             
Kurzy Alfa: www.kurzyalfa.cz 
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Chcete-li objevovat s námi, 
     zveme Vás na: 
 

Cyklus deseti dobrovolných 
setkání na téma životních hodnot  
a křesťanství 

Začínáme: 6. února 2022 v 18:00                                     
 Strakonice, Velké náměstí 4 (ALES) 
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Oč se jedná? 
Série setkání, která nám pomohou objevovat tajemství a dar života 
z křesťanské perspektivy. Inspirací pro nás bude cyklus známý pod 
názvem Kurzy Alfa. 
Co je to Alfa? 
Alfa je program ověřený mnoha účastníky a letitou tradicí. Vytváří 
prostor pro hledání nad základními otázkami křesťanství a osobní 
zkušeností života s Bohem. Každá promluva nabídne pohled na víru 
z jiné perspektivy se záměrem vytvořit prostor k diskusi o tématu. 
Alfa běží takřka ve všech zemích světa, je zdarma. Každý je srdečně 
zván. 

Promluva: Promluvy jsou připraveny tak, aby zaujaly a inspirovaly k 
rozhovoru. Trvají přibližně 30 min. 
Diskuse: Jedná se o asi nejdůležitější součást každé Alfy: příležitost 
podělit se o úvahy a myšlenky k tématu a jednoduše si o tom 
promluvit. Nemusíte říkat nic a není nic, co byste říct nemohli. 
Jídlo: Jídlo lidi spojuje. Většina setkání začíná jídlem, protože to 
vytváří skvělou příležitost k seznámení a navázání přátelství. 
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Témata setkání: 

•   6. 2. 2022  Jde v životě ještě o víc? 

• 13. 2. 2022 Kdo je Ježíš?  

• 20. 2. 2022  Proč Ježíš zemřel?  

• 27. 2. 2022  Jak nás Bůh vede? Jak získat víru? 

•   6. 3. 2022  Proč a jak se modlit? 

• 13. 3. 2022  Proč a jak číst Bibli? 

• 20. 3. 2022  Kdo je Duch svatý a co dělá? 

• 27. 3. 2022 Jak odolat zlému? 

•   3. 4. 2022  Uzdravuje Bůh i dnes? 

• 10. 4. 2022  Proč a jak mluvit s druhými o víře? A co  
 církev?                       
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