
Program
PÁTEK 5. KVĚTNA

1 830 - 1 930 večeře jídelna Stojanov

2000 - 21 00 zahájení, mše svatá kaple Stojanov

2200 - 2230 adorace kaple Stojanov

21 00 - 000 čajovna, vinárna gymnázium sklep

SOBOTA 6. KVĚTNA

730 rozcvička / ranní běh před Stojanovem

745 ranní modl itba kaple Stojanov

800 - 845 snídaně jídelna Stojanov

900 - 1 1 00 BLOK 1

1 1 30 - 1 225 mše svatá bazi l ika

1 230 - 1 330 oběd jídelna Stojanov

1 330 - 1 425 zpovědi, duchovní rozhovory info recepce

poradna Stojanov, info recepce

volnočasové aktivity

1 430 - 1 600 BLOK 2

1 630 - 1 800 BLOK 3

poradna Stojanov, info recepce

1 830 - 1 930 večeře jídelna Stojanov

1 900 - 2000 poradna Stojanov, info recepce

2000 - 21 30 chvály kaple Stojanov

zpovědi, duchovní rozhovory info recepce

21 30 - 2200 tichá adorace kaple Stojanov

2000 - 000 vinárna, cimbál gymnázium sklep

NEDĚLE 7. KVĚTNA

730 rozcvička / ranní běh před Stojanovem

81 5 ranní chvály kaple Stojanov

830 - 91 5 snídaně jídelna Stojanov

845 - 925 zpovědi info recepce

930 - 1 1 00 BLOK 4

1 1 30 - 1 225 mše svatá bazi l ika

1 230 - 1 330 oběd jídelna Stojanov

1 330 - 1 425 zpovědi, duchovní rozhovory info recepce

volnočasové aktivity

1 430 - 1 600 BLOK 5

1 630 - 1 800 BLOK 6

1 830 - 1 930 večeře jídelna Stojanov

1 955 - 2200 noční pouť kříž před bazi l ikou

2200 - 2230 adorace kaple Stojanov

2000 pub kvíz gymnázium sklep

2000 - 000 čajovna, vinárna gymnázium sklep

PONDĚLÍ 8. KVĚTNA

800 ranní modl itba kaple Stojanov

81 5 - 845 snídaně jídelna Stojanov

1 000 - 1 1 00 závěrečná mše svatá bazi l ika

1 200 "Vesel se, nebes Královno" kříž před bazi l ikou

1 21 5 - 1 31 5 oběd jídelna Stojanov

Ubytování
OTEVÍRACÍ DOBA

Stojanov 730 - 2200

VDCM 730 - 2200, zavřeno během bloků a mší

NOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno ve 2230, 2300, 2330, 000, 030, 1 00 a 200

Noční kl id v budovách je od 22h.

Vítejte na Velehradě!
Protože jste ale pravděpodobně nepři jel i proto, abyste četl i předlouhé
úvodní slovo v brožurce, rovnou vám zde popřejeme co nej lepší prožití
třetího ročníku tohoto setkání! : - )

Organizační tým AV

Důležité info
Jak se podílet na hladkém průběhu celé akce?

Na ruce vždy noste náramky, díky nim se dostanete
na  program či do jídelny.

Dodržujte časy začátku programů, ať nerušíte ostatní
a  především choďte včas na jídla.

Přezouvejte se na ubytování v pokojích na Stojanově a VDCM.

Všechny prostory setkání jsou nekuřácké.

Kl iče od pokojů na Stojanově nechávejte při odchodu
na  recepci.

Prosíme o dodržování nočního klidu v  místech ubytování
od 22 hodin. Od této doby bude také uzavřen vchod
na  Stojanov a VDCM a fungovat budou tzv. “Rozjezdy” - každou
půlhodinu (pozděj i hodinu) až cca do 2. hodiny ranní budeme
dveře otevírat a pouštět účastníky dovnitř či ven.

Na přednášky a workshopy se zapisujte na daný den vždy
ráno do archů u hlavní recepce.

S veškerými dotazy se obracejte na recepci na Stojanově.
Kontaktovat můžete také pořadatele, které poznáte podle
zelených triček s logem AV1 7.

V případě zdravotních potíží kontaktujte zdravotnici Ludmilu
Glogarovu na tel . čísle 731 857 61 1 .

Duchovní program
Mt 7, 16-20

Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
Tak  každý dobrý strom dává dobré ovoce , ale špatný strom dává
špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a  špatný strom
nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce,
bude vyťat a hozen do  ohně. A   tak je poznáte po jejich ovoci.

Celým setkáním nás bude provázet 7. kapitola Matoušova evangel ia
a  především výše zmíněný úryvek. Každý den společně proži jeme mši
svatou, chybět nebudou ani ranní modl itby a večerní adorace.
Duchovně nás budou doprovázet kněží Jan Pacner, který je vojenským
kaplanem Univerzity obrany v Brně a jezuita Jan Regner z pražské
akademické farnosti . S oběma se můžete setkat také při svátosti
smíření či duchovních rozhovorech. Bl ižší informace o místě zpovědí
na  daný den dostanete na recepci. O. Regner povede také kající
bohoslužbu , kterou najdete v bloku 3.

Pokud rádi chválíte Pána hudbou a zpěvem, neměl by vám uniknout
sobotní večer chval vedený scholou Veselí. Vyvrcholením duchovního
programu pak bude nedělní noční pouť, při níž se budeme v tichosti
hlouběj i zamýšlet a rozjímat nad mottem tohoto setkání.

Duchovní detox
Připravi l i jsme pro vás také tzv. Duchovní detox - každý den se můžete
nechat inspirovat životem svatých a zamyslet se nad sebou samým
a  svým životem s modl itbou i konkrétním činem.

Poradna MUDr. Jitky Krausové
Řešíte nějaké životní otazníky či zádrhely? Právě pro Vás letos v sobotu
nabízíme konzultace a poradenství s osobními a partnerskými problémy,
které s Vámi může probrat v soukromém rozhovoru pastorální
terapeutka při arcibiskupství v Olomouci MUDr. Jitka Krausová.

Blok 1
Přednáška (70 os. ) sál Stojanov
Jan Špilar: Recept na dobré manželství (aneb jak si udržet vztah)
Najít si dobrého partnera je věc těžká, ale udržet si dobré a šťastné
manželství je věc přímo nelehká. Proč po někol ika letech manželství
l idé, kteří se původně miloval i a respektoval i , postupně ztrácejí jeden
vůči druhému lásku a úctu? Zamyslíme se nad mnohými tématy
především jak docíl i t, aby nám nezevšedni l náhled na partnera, jak si
zachovat zdravé hranice jeden vůči druhému, jak pracovat sám se
sebou, tedy zda vůbec je ještě nějaký prostor v manželství pro mé
osobní touhy a sny, jak prožívat společně víru, dále jak se dobrat
k  dobré sexual itě a jak ustát krize manželství. Prostě jak si udržet dobré
manželství…

Mgr. JAN ŠPILAR je trvalým jáhnem, kadeřníkem a majitelem salónu
Střihoruký Edward. Pravidelně vede předmanželské přípravy
pro  snoubence v  kostele sv.   Michala v  Brně. Ustavičně se také věnuje
přednáškové činnosti – dotýkající se především tématu manželství,
rodičovství, sexualita.

Přednáška (80 os. ) kaple Stojanov
P. Karel Satoria: Síla modtl iby
Modlitba je si lná svou autentičností, mírou zakořenění ve svém základu,
kterým je „pozornost tomu, co se dává“. Modl itbou lze být "přitom",
když se daruje Život. Jejím úskalím je minimal ismus, virus,
který  způsobí, že od modl itby a modl itbou žádám méně, než mi chce
a  může dát.

KAREL SATORIA je římskokatolický kněz, deset let strávil
ve  francouzském trapistickém klášteře Sept Fons. Spolu s  Markem
Váchou je autorem knihy "Život je sacra zajímavej". V  roce 201 5 vyšla
další kniha s názvem "Povoláním člověk".

Přednáška (70 os. ) sál kard. Špidlíka, VDCM
P. Miloš Szabo: Zpověď? Ano či ne!
Před svátosti smíření člověk samozřejmě bojuje s  určitými zábranami
a  obavami. Překonat je, to je první krok k  vnitřnímu uzdravení. Proč je
smíření tak důležité v životě člověka? Co je smíření a jak ho dosáhnout?
Na této přednášce se dozvíte i mnoho dalších odpovědí na otázky
dotýkající se tématu historie, významu a praktických dopadů svátosti
smíření.

ICLic. MILOŠ SZABO, Th. D. je římskokatolickým knězem. Tajně vstoupil
do  Misijní společnosti sv. Vincence, v níž toužil pracovat na zahraničních
misiích. Je členem týmu Posttraumatické intervenční péče pro Policii
ČR na území hlavního města Prahy. Mezi jeho knihy patří "Zpověď?
Ne!. . . ", "Deset slov", "Manželství, to je také slib".

Blok 2
Přednáška (80 os. ) kaple Stojanov
P. Vojtěch Kodet: Přežít, nebo prožít mši svatou
Slavení eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života.
Člověk, který byl ve víře vychován, tuto svátost zná a prostě s ní nějak
ži je a ani to moc neřeší. Ale víme o eucharisti i a mši svaté skutečně
vše, co máme vědět a prožíváme j i tak, jak skutečně máme? V rámci
této přednášky se společně ponoříme do tajemství slavení eucharisti i ,
o  co vlastně jde při této svátosti , jakou to má souvislost s mým
každodenním životem a jak mohu čerpat sílu, lásku a víru z této svátosti
pro můj život.

Cyril VOJTĚCH KODET O. Carm. Th. D. je český římskokatolický kněz,
teolog, generální delegát  Karmelitánského řádu  v ČR. Zabývá se
přednáškovou a  formační činností, dává exercicie, věnuje se
duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a   osvobozování. Je také
autorem mnoha titulů duchoví literatury (Milosrdenství, Přežít, nebo prožít
mši svatou, Hledám tvou tvář, atd. )

směr Staré Město >>>

S Stojanov V VDCM - ubytování
G gymnázium D VDCM - sál kardinála Špidlíka
B bazi l ika K kříž



Přednáška a praktický seminář (50 os. ) třída 1 , gymnázium
P. Radek Tichý: Breviář – žij naplno liturgický rok
V  každodenním shonu člověk velmi rychle zapomene na modl itbu
a  velmi rychle se ztratí, v které fázi l i turgického roku je. Jak
neopomenout žádné svátky, jak začlenit každodenní modl itbu, prostě
jak prožít l i turgický rok naplno pomocí breviáře. Protože  Kristus přikázal:
„Je třeba stále se modl it  a neochabovat“ (Lk 1 8, 1 ) .

Radek Tichý je kněz pražské arcidiecéze. V Římě pracoval jako
pomocný ceremoniář papeže Benedikta XVI. a papeže Františka. Nyní
je administrátorem farnosti na pražském sídlišti a učí liturgiku
na  teoligické fakultě v Praze. Je autorem knih "Liturgie evangeliáře",
"Láska církve k Božímu slovu" (Krystal 201 3), "Oremus" a "Komentáře
ke vstupním modlitbám mešní liturgie" (Krystal 201 6). Spravuje webový
protál Liturgie. cz.

Přednáška a praktický seminář (50 os. ) třída 2, gymnázium
P. MiIoš Szabo: Jak se nejlépe nachystat na zpověď
Příprava na zpověď je někdy dost komplikovaná, nevíme, kde začít, jak
nahlížet na desatero, abychom neopomněl i žádný hřích, po jakém
zpovědním zrcadle sáhnout. A když už se na zpověď připravíme,
nevíme, jak ve zpovědnici dané hříchy pojmenovat. Přednáška nejen
o  tom, jak se od dětské zpovědi přesunout ke zralému hluboce
prožitému smíření.

Přednáška (40 os. ): třída 3, gymnázium
Jan Grolich: Občanská a politická angažovanost, aneb proměň
své okolí!
Občas jsme naštvaní při pohledu na naše okolí, že v  našem městě,
obci nejsou popelnice na tříděný odpad, rozpadá se sokolovna, je
nepořádek v  ul icích, není dostatek kultury a společenského vyžití, není
dostatek míst pro naše děti ve školkách. Ale kdo za to může naše okolí,
nebo my? Svědectví o tom, jak my samy můžeme svojí angažovaností
přetvořit prostředí, ve kterém ži jeme k  obrazu svému.

Mgr. JAN GROLICH je starostou obce Velatice. Vystudoval Právnickou
fakultu v Brně. Je také známým bavičem, vystupuje ve stand-up
comedy a dokonce má  svoji improvizační skupinu, se kterou pravidelně
vystupuje v Brně.

Blok 3
Přednáška (70 os. ) sál Stojanov
Jan Špilar: Jak budovat vztahy a neničit je (přátelské, manželské,
profesní)
Člověk se v  každodenním poklusu potýká s různými bolestmi
ve  vztazích – ukřivdí Vám Váš šéf, Vaši přátelé Vám nepomohou
ve  chvíl i , kdy nejvíce potřebujete, rodiče mají na Vás vysoké nároky,
manžel/ka Vám něco vyčtou, Vaše děti Vás zklamou a hlavně Vy sami
sebe nějak zklamete. Přednáška o tom jak překonat úskalí ve vztazích,
jak odpustit ostatním i sami sobě, jak nemít přehnané očekávání
od  sebe samých a od druhých a jak objevovat krásy vztahů a nelpět
na  hloupostech.

Přednáška (50 os. ) třída 1 , gymnázium
P. Radek Tichý: Reforma liturgie po I I . Vatikánském koncilu - zlom
nebo kontinuita?
Jak se změni la l i turgie církve v  rámci I I . Vatikánského konci lu? Proč
došlo k  daným změnám? A jak dané změny ovl ivni ly vývoj naší církve.
Prozkoumat, proč a jak se bohoslužba, svátosti a modl itba vyvíjela, nám
může pomoci, abychom lépe rozuměl i její nynější podobě a při l i turgi i se
lépe dokázal i setkat s naším Pánem.

Duchovní cvičení (40 os. ) kaple Stojanov
P. Jan Regner: Kající bohoslužba
Při kající bohoslužbě se shromažďujeme, abychom slyšel i Boží slovo,
které vyzývá k obrácení a obnově života v Kristu. Chvíle ticha i společná
modl itba nám mají pomoci ke zpytování svědomí, skutečnému poznání
hříchů a vnitřní lítosti , které nás otevírají k při jetí Božího milosrdenství.

Workshop (20 os. ) třída 3, gymnázium
Záda, která nebolí
V dnešní době jsou na člověka kladeny velké nároky a tento si všechny
starosti pomyslně naloží na svá bedra a pod jej ich vahou se ohne.
V  každodenním shonu přestane o sebe dbát a přetížená záda se
po  čase ozvou a vyřadí jej z běžného života. Protože to není nic
příjemného, řekneme si, proč k tomu dochází, co  dělat, abychom tomu
předešl i a také co dělat v případě, že jsme se do nekonečného
kolotoče bolesti zad už dostal i . Součástí bude i praktická ukázka.

Charitativní workshop (20 os. ) třída 2, gymnázium
Šikovné ruce pomáhají
Chceš si po informačně bohatém dni příjemně odpočinout a přitom
svým dílem někomu pomoci? Při jď na tvořivý charitativní workshop,
kde  si můžeš vyzkoušet výrobu stimulačních pomůcek pro rozvoj dětí
se zrakovou vadou a  kombinovaným postižením. Stačí jen chuť
a  odhodlání.

Aktivita (20 os. ) třída 4, gymnázium
Hry z dětství
Všichni dospělí byl i dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Tehdy jsme si
tol ik přál i být dospělými. Dnes chceme být mladí duchem. Jako děti
jsme pořád něco hrály a možná už jen obtížně pátráme v paměti , jak se
některé hry hrají. Co takhle si je osvěžit?

Blok 4
Přednáška (1 1 5 os. ) kaple Stojanov
P. Josef Stuchlý: Politik a křesťan - slova která se vylučují,
či   potvrzují?!
Pol itika je pejorativně vnímána jako něco zkorumpovaného, nečistého
a  prospěchářského, povýšeneckého. Tedy něco, čemu by se zřejmě
měl křesťan vyhnout vel ikým obloukem. Ale je tomu skutečně tak?
Neměl by naopak křesťan usi lovat, aby dosáhl na nejvyšší možnou
pozici a ze své funkce zaj isti l slušné prostředí pro své podřízené? Co
o  pol itice a moci říká Bible a jak tyto zásady praktikovat v každodenním
životě?

JOSEF STUCHLÝ SJ je  římskokatolický  kněz a jezuita. Studoval
v  zahraničí filosofii, teologi a psychologii. Po návratu do ČR se stal
představeným jezuitské rezidence a studentským kaplanem v Brně.
Od  roku 201 3 je představeným České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Přednáška (1 05 os. ) sál kard. Špidlíka, VDCM
Jitka Krausová: Žité bludy, aneb tlaky naší doby
Každá společnost má svou žitou fi losofi i , která ovl ivňuje každého jejího
člena. Tak vznikají "žité bludy" o tom, co je normální, správné a co je
špatné v životě jako blud štěstí, easy, instant a další. Jej ich poznání
patří i k sebepoznávání a pomáhá k tomu, abychom podle nich
nevědomě neži l i .

MUDr. JITKA KRAUSOVÁ - 65let, psychiatrička, působila mnoho let
ve  zdravotnictví. Od r. 2004 pracuje na arcibiskupství Olomouc, mimo
jiné v  pastorálně terapeutické poradně. Je zasvěcenou pannou
olomoucké diecéze.

Blok 5
Přednáška (45 os. ) kaple Stojanov
Sr. Veronika Barátová: Ženská spiritualita
Ženy se svou schopností empatie, vcítění, jsou ve společnosti
nositelkami a tvůrkyněmi vztahů. Ženský přístup akcentuje spíš
vztahovost, odpověď, reakci, porozumění, sdílení. Projevují se tyto rysy
ženskosti v  prožívání modl itby, bohoslužby a jak?

Sr. VERONIKA BARÁTOVÁ (*1 959) pochází ze Slovenska, původně
vystudovala VUT, od roku 1 990 je členkou Komunity Blahoslavenství,
zakládala dům Komunity v Dolanech u Olomouce a pak v Liptovskom
Mikuláši na Slovensku, kde působí momentálně jako představená.
Teologii studovala v Olomouci a   na   Teresianu v Římě. Věnuje se formaci
členů komunity, vede duchovní obnovy a  semináře. a.

Přednáška (50 os. ) třída 2, gymnázium
Milan Novotný: Mužská spiritualita
Poslední dobou se v oblasti duchovního života stále častěj i setkáváme
s  pojmem mužská spiritual i ta. U mnohých vzbuzuje otázky a rozpaky.
Proč se zaměřovat na spiritual i tu specificky mužskou? Přestože
o  spiritual i tě hovoříme převážně v  jednotném čísle, nemůžeme si
nevšimnout různých spirituálních proudů. Jej ich kontext a reálné
zkušenosti jsou různé, a tak je možno mluvit o  mnoha spiritual i tách,
mezi něž, jak se pokusíme ukázat, můžeme řadit i   spiri tual i tu zaměřenou
na muže.

MILAN NOVOTNÝ je vojenským kaplanem. Vystudoval humanitní vědy
zaměřené na pedagogiku a psychologii, absolvoval ucelený výcvik
Rogersovské psychterapie a supervizní výcvik. Pracoval jako psycholog
ve věznici v   ardubicích a vyučoval psychologii na Univerzitě Pardubice.
Roku 201 4 přijal jáhenské svěcení. Je ženatý a má tři děti.

Přednáška (50 os. ) třída 3, gymnázium
Jitka Krausová: "Nejsem přece žádný svatý" aneb cesta obyčejné
svatosti v naší době
Podstata svatosti je stále stejná. Mění se ale představy o ní, její formy
a  projevy podle doby a životních stavů. Jaká je cesta svatosti
pro  „obyčejného křesťana“ laika dnešní doby? Je možná v manželství,
rodině, v podnikání, pol itice, v právech, atd. ? – A co já?

Beseda (45 os. ) třída 4, gymnázium
Martin Navláčil : Křesťan a byznys
Když se křesťan pustí do podnikání, co to pro něj znamená. Potýká se
s nějakými di lematy, projeví se něco jako boj mezi byznys světem
a  křesťanskou morálkou? A vlastně jaké křesťanské zbraně v  rámci
podnikání může využít? O tom všem budeme besedovat se
spolumaj itelem rodinné stavební firmy Martinem Navláči lem.

Beseda (30 os. ) třída 1 , gymnázium
Jana Homolka Zelinová: Knižní klub
Používáte knížky i j inak než jako těžítko, neustále si říkáte, že byste měl i
konečně přečíst i něco j iného než zeď na FB, nebo už máte doživotní
členství v Karmel itánském nakladatelství? Právě pro vás je určen knižní
klub se zaměřením na křesťanskou l iteraturu, kde se dozvíte
o  zajímavých knižních titulech, ale také budete mít prostor naverbovat
nové fanoušky pro vaší nejoblíbenější křesťanskou l iteraturu. Nečekejte
monolog, ale příjemné posezení v atmosféře plné slov : )

Blok 6
Přednáška (60 os. ) sál Stojanov
Milan Novotný: Chybující otec, ztracený syn - jak být správným
rodičem
Výchova je grunt, aneb co člověk naučí mladou generaci, to také skl idí.
Přednáška o tom, jak své děti formovat a nevychovat z  nich ani
podpantofláky, ani machry. Jak j im předat své životní moudra
a  zkušenosti , ale zároveň j im dát prostor, aby objevoval i a poznával i
sami sebe. Prostě přednáška o tom, jak být dobrým rodičem.

Workshop (30 os. ) třída 1 , gymnázium
Sr. Lucie Kopasová: Bibl ické tance a modlitba gesty
Bibl ický tanec je modl itba celým tělem, nemodlí se jen naše ústa,
nemodlí se jen naše mysl, ale gestem nohou, rukou a hlavy se modlí
celé naše tělo. Bibl ický tanec je radostným vyjádřením přítomnosti Boží.

Sr. LUCIA KOPASOVÁ (*1 973) pochází ze Slovenska. Po studiu
psychologie vstoupila v roce 1 996 do Komunity Blahoslavenství
v  Dolanech u Olomouce, kde  momentálně působí. V rámci apoštolátu
Komunity animuje obnovy pro ženy s  biblickými tanci.

Cestopis (60 os. ) sál kardinála Špidlíka, VDCM
Pavla a Pavel Wilhelmovi: 300 dní na cestě světem
Když si řeknete, že j istoty nejsou vůbec tak j isté, jak se zdají a že už
mladší nebudete. Dáte výpověď, sbalíte svůj život do krabic a dvou
krosen a vyrazíte. Na místa, kde nikomu nerozumíte a nikdo nerozumí
ani angl ičtině, kde muži nosí sukně, za láhev rumu dáte méně než
za  oběd anebo benzin stojí přes 1 20 korun za l itr. Při jďte a projeďte

s  námi 1 0 zemí během 1 0 měsíců v necelých 1 00 minutách.
Zapomeňte na chvíl i na každodenní starosti   naší civi l izace, protože
na  cestě, to je trochu j iný život!

Beseda (40 os. ) třída 3, gymnázium
Peter Zavacký: Je podnikání pro mě?
Podnikání se dostává v posledních letech do popředí. Stále více
mladých l idí přestává bavit práce v klasické společnosti či korporátu
a  místo toho začíná uvažovat nad prací, která by je naplňovala, dávala
j im smysl a současně také uživi la. Je ale podnikání opravdu
pro  každého? Jaké jsou jeho výhody a jaké nevýhody? Jaké jsou
nejčastější mýty, které se spojují s podnikáním? Jaké jsou kritické
faktory pro zahájení podnikání a jeho rozvoj? Na tyto otázky se pokusí
odpovědět Peter Zavacký, který začal podnikat v 20 letech při studiu
dvou vysokých škol.

Aktivita (30 os. ) gymnázium sklep
Speed dating
Jedinečná příležitost k seznámení se s potenciálním věřícím partnerem
v bezpečném prostředí mezi mladými, nezadanými věřícími a zdarma.
Pokud se rozhodnete Speed datingu zúčastnit, čeká Vás seznámení
naživo, kde se sejdou ženy a muži, ženy se usadí ke stolu a muži k nim
přisednou. Mají jen někol ik málo minut na to, aby se navzájem poznal i .
Po těchto někol ika minutách se muži přesunou k dalšímu stolu k j iné
ženě. Oba si pak navzájem zhodnotí, zda si padl i do oka či ne. Jakmile
se všichni takto prostřídají, odevzdají výsledky pořadatelům a ti pak těm,
kteří si navzájem padl i do oka, předají kontakty. Jen pro zajímavost:
Rychlé rande vymyslel rabín Yaacov Deyo který chtěl zvýšit počet
židovských svateb (že z toho bude svatba, Vám rozhodně nesl ibujeme).

Noční pouť
NEDĚLE 1 955, SRAZ U KŘÍŽE PŘED BAZILIKOU

Ponoř se s  námi hlouběj i do úryvku ze 7. kapitoly Matoušova evangel ia,
který nás během AV provází. Během našeho putování se budeme
zamýšlet nad tím, jaké jsou plody našeho úsi l í, práce, života, kým je
pro  nás Bůh a kam náš život směřuje. To vše pak společně přineseme
před Pána a strávíme s Ním čas v  tiché adoraci.

Volnočasové aktivity
SOBOTA A NEDĚLE 1 330 - 1 425

V době poledního kl idu si na recepci na Stojanově můžete zapůjčit
deky, deskové hry či sportovní náčiní.

SOBOTA 2000 - 0000

Posezení u cimbálu
Pohodový večer můžete zažít ve sklepě gymnázia. Příznivci l idové
hudby j istě ocení širokou nabídku vín spojenou s doprovodem
cimbálové muziky z Kyjova k tanci i poslechu.

NEDĚLE 2000

Pub kvíz
Hospodské a chytré kvízy se staly oblíbenou zábavou mladých napříč
světem. O co jde? V týmu (se známými či neznámými) posedíte
u  sklenky něčeho dobrého a procvičíte mozkové závity. Během večera
plného otázek si společně ověříte, co si pamatujete ze školních lavic,
jaký máte aktuální přehled a zdal i vám funguje selský rozum. Vítězí tým
s  největším počtem správných odpovědí.

Poděkování
Děkujeme všem partnerům, týmu a dobrovolníkům za pomoc i modl itbu
během této akce. Děkujeme!




