Biblický impulz
Potkejme se face to face
Biblický impulz je…
…vlna malých studentských akcí (párty, promítání filmů...) po celé České republice
pořádaných věřícími vysokoškoláky, které budou mít společné 3 prvky:
1.
2.
3.

setkání a vzájemné seznámení věřících vysokoškoláků
prezentace úryvku z Bible (četba, projekce, film, poslech) a společná aktivita s ním
společná modlitba

Proč?
Na každé škole, fakultě, oboru nebo koleji jsou věřící studenti, kteří se navzájem
neznají a bylo by fajn poznat lidi, se kterými sdílíme určité hodnoty a životní styl.
Zvlášť, když někdo přichází do nového města, je vděčný za možnost poznat věřící
přátete.
Proč Bible? Je to něco co nás všechny spojuje a pomůže smysluplně prožít společný
čas.
Proč malé akce? Na velkých akcích je obtížnější se s ostatními blíž seznámit a lépe se
navzájem poznat a malou akci může zorganizovat každý.

Jak?
Nejdřív proběhne informační kampaň. Jejím cílem bude dát vědět všem studentům, že
v místě jejich studia proběhne některá ze studentských poznávacích akcí. Všechny
takové akce pak budou dohledatelné na www.biblickyimpulz.cz (a samozřejmě taky
na signály.cz, facebook.com i jinde).
Druhá část je na desítkách lidí (možná i právě na Tobě!), kteří se rozhodnou nějakou
takovou akci uspořádat, tzv. impulzáci. Bude čistě na jejich kreativitě, jak akci pojmou.
Na www.biblickyimpulz.cz postupně vznikne databáze inspirací pro takovou akci a k
dispozici budou i „kuchařky“, ve kterých bude návod jak jednoduše a rychle
uspořádat... třeba palačinkovou párty s Biblí ;o) K dispozici budou i polotovary
plakátků, které tak snadno bude možné použít pro vlastní akci.

Kdo?
Organizátoři: Biblický impulz je projektem signály.cz, o. s. Mezi partnery patří
také Ekumenická rada církví, Česká biblická společnost, Sekce pro mládež ČBK a
Karmelitánské nakladatelství.

Parťáci: Rádi bychom v každém studentském městě měli jednoho či více
parťáků, kteří by nám pomohli s koordinací akcí a distribucí materiálů. Pokud tedy
máš přehled o studentském životě ve svém městě, budeme rádi, když se zapojíš.

Impulzáci: Studenti, kteří zorganizují nějakou studentskou poznávací akci
Biblického impulzu.

Účastníci: Akce jsou určené pro všechny studenty.


Kde?
Na kolejích, privátech, školách, fakultách, farních místnostech po celé České republice.

Kdy?
Podzim 2011 (říjen, listopad)

info@biblickyimpulz.cz

