Zveme Vás na úvodní večeři
kurzů Alfa s promluvou na téma
Jde v životě ještě o víc?
středa 9.3.2016 v 18:30 hodin
Klub SAM (bývalá školka Pleas)
Trebišovská 611, Kutná Hora
Vstup volný
Prosíme, rezervujte si místo nejpozději dva dny předem.
Kontakty: tel. 728328924 i SMS (Alexandr Štěpánovský),
stepanovsky@kskh.cz, www.kskh.cz

Kurzy Alfa / Křesťanské společenství Kutná Hora
9. března - 18. května 2016
Ačkoli se s oblibou říká, že naše společnost je ateistická, mnoho lidí hledá duchovní
rozměr svého bytí. Mnoho z nás si klade otázky o smyslu života, ptáme se po tom, jestli je
něco nad námi nebo co se s námi stane po smrti. Řešíme ale i každodenní problémy
v mezilidských vztazích, snažíme se vyrovnat s neúspěchem nebo zklamáním, hledáme
životní jistoty. Často však nenacházíme vhodné prostředí, kde bychom mohli tyto své
otázky a problémy bez obav otevřít.
Co jsou kurzy Alfa? Jde cyklus diskusních večerů věnovaných zkoumání existence
duchovního světa a smyslu života. Pokouší se odpovědět na tyto klíčové otázky z hlediska
křesťanské víry. Setkání začínají lehkou večeří, která dává účastníkům kurzu příležitost
vzájemně se seznámit. Poté vždy následuje promluva na téma večera, na niž navazuje
diskuse v menších skupinkách. Při ní má každý účastník možnost vyjádřit svůj názor, na
cokoli se zeptat, nebo jen naslouchat ostatním.
Účast na kurzech je zdarma, v případě zájmu si však předem zarezervujte místo na
uvedeném kontaktu. Přihlášení není závazné pro celou dobu kurzu, můžete přijít na
prvních několik setkání a později se rozhodnout, zda chcete kurz absolvovat až do konce.
Za tým pořadatelů Alexandr Štěpánovský.

Alfa

Témata jednotlivých večerů:
st. 9. března

Jde v životě o víc?

st. 16. března

Kdo je to Ježíš?

st. 23. března

Proč Ježíš zemřel?

st. 30. března

Jak najít víru?

st. 6. dubna

Proč a jak se modlit?

st. 13. dubna

Proč a jak číst Bibli?

Víkend 15. - 17.4.

Téma: Duch Svatý

st. 20. dubna

Jak nás Bůh vede?

st. 27. dubna

Jak odolat zlému?

st. 4. května

Proč a jak mluvit o víře?

st. 11. května

Uzdravuje Bůh i dnes?

st. 18. května

A co církev?

