Ekumenická rada církví

zve na program

CESTOU
PRAVDY

pro děti a rodiče

NEDĚLE 28. 10.		

ROUDNICE NAD LABEM

OD 10 HODIN		

HUSOVO NÁMĚSTÍ

Jsi správná holka nebo kluk? Chceš prožít se svými rodiči zajímavé
chvíle, kdy můžete spolupracovat a vydat se společně cestou pravdy?
Podívej, na co se můžete těšit:
HOROLEZECKÁ STĚNA
  
VYSVOBOZOVÁNÍ ZAJATCE ZE ZÁMECKÉHO SKLEPENÍ
   
TUNELOVÝ LABYRINT
    
HRAVÁ ZDRAVOVĚDA
     
MISTREM HRY NA UKULELE ZA 20 MINUT
      
SOUTĚŽ O CENY
       
VOLNÝ VSTUP
        
OBČERSTVENÍ
Akce se koná v rámci 6. ročníku Modlitby za domov.
Na místě bude tržiště, hudební program, divadlo…
Od 15 hodin odvysílá živě část programu Česká televize na ČT2.

Modlitba za domov 2012 probíhá pod záštitou ministryně kultury Aleny Hanákové, hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a starosty města
Roudnice nad Labem Vladimíra Urbana. Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel. 271 742 326, www.ekumenickarada.cz

6. ekumenické shromáždění
Roudnice nad Labem a Říp

28.10.   2012
www.modlitbazadomov.cz
Pravda vítězí!
„Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“
J 18, 37. 38.

SOBOTA 27. 10.		

PRAHA

od 18 hodin	  Ekumenická modlitba za vlast „S vírou a odvahou do budoucna“
    Katedrála sv. Víta
Slavnostní modlitební setkání představitelů církví a koncert klasické hudby
(A. Dvořák, B. Smetana), účinkují Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa –
Liberec, Plzeňská filharmonie a Katedrální sbor Cantores Gradecenses, dirigent
Josef Zadina

NEDĚLE 28. 10.		

ROUDNICE NAD LABEM

od 11 hodin Celodenní program pro malé a velké
    Husovo nám., Kulturní dům Říp, centrum města
– koncerty (Jan Burian, Benjammin, Acant a další),
divadla (Sváťovo divadlo, Bohnická divadelní společnost)
– soutěžně-naučný program pro děti a jejich rodiče
– stánky s výrobky chráněných dílen, prodej fair-trade výrobků
– čtení Bible a modlitby v rotundě na Řípu (kyvadlová doprava z Roudnice)
– poutní stezka po duchovních místech Roudnice nad Labem
od 15 hodin Ekumenická slavnost Modlitba za domov
    kostel Českobratrské církve evangelické, ul. Švagrovského 674
– společné setkání a modlitba představitelů církví působících v ČR
– v přímém přenosu České televize moderují Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal
– vystoupí Robert Křesťan & Druhá tráva a Třeboňští pištci
od 18 hodin přednáška „Archeologie a Bible“ Doc. Petra Charváta pořádaná
Podřipským muzeem a Městskou knihovnou
    Městská knihovna

PONDĚLÍ 29. 10.

PRAHA

od 13 hodin otevřená Konference Místních akčních skupin (MAS) a zástupců
církví na téma „Spolupráce – klíč k rozvoji a udržitelnosti venkova“
    Pražské arcibiskupství, sál kardinála Berana
organizují

za podpory

Ekumenická rada
církví v ČR
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