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7. – 8. září 2020
Jak utišit bouři (kde je tvůj Bůh?)
Jistý politik prohlásil, že jeden virus má nejmasivnější reklamu na světě. Nebudeme k této reklamě
přispívat, ale přesto nám pro letošní soustředění lektorů vyvstalo jako hlavní téma: krize. Bůh své
služebníky vede někdy skrze temnotu. Okolnosti kladou otázku, kde Bůh vlastně je a zda Pán dokonce
nespí! Lze přesto zůstat v klidu? Lze vyjít z temnoty posílen?
Ve vzájemném sdílení před Bohem chceme načerpat občerstvení a posilu pro další školní rok.
pondělí 7. 9.
11:30 registrace
12:00 společný oběd
13:30 program venku: Prožij a přemýšlej: bude to labyrint!
Outdoorová aktivita se zpětnou reflexí (nebude stejná jako loni).
Dostaneme úkol, který nám „zamotá hlavu“, ale společně všechny nástrahy vítězně překonáme.
15:00 zahájení uctíváním a modlitbami
Hlavní programové i diskusní bloky bude uvádět Martin Stavjaník.
Jednotlivé části (témata) uvedou vždy tři řečníci a naváže panelová diskuse.
15:30 program:
Zažíváš strach či úzkost – jak se s tím vyrovnáš?
Strach, to je, když se bojím konkrétní hrozby: nezvládnu úkol, ohrožuje mě něco zvenčí. Úzkost
může být horší, protože nevím, z čeho pramení. Jedno i druhé mi může překřížit cestu v oblasti
služby, v osobní či též v duchovní oblasti (kdy se ptáš: „Nezavrhl mě Pán?“ či slovy učedníků:
„Je ti jedno, že hyneme?“). Jak můžeme obstát?
17:00 přestávka
17:30 program:
Přinesla bouře něco dobrého? Krize jako příležitost pozitivní změny.
Když padne zaběhaný systém, máme strach. Možná to tak ale nemusí být.
Podívejme se nyní na krizi z jiné strany: co vše by se nestalo, kdyby mě nepotkala tato
nepříjemnost? Co v mé službě, v mém životě, v mých postojích by chybělo – nebýt krize?
18:30 večeře
Poté: volný čas (= čas na samé hodnotné rozhovory!)
úterý 8. 9.
7:45 snídaně
8:30 zahájení uctíváním a modlitbami
9:00 program:
Uklidněn Bohem mohu klidnit ostatní
Díky zvládnuté krizi jsem se stal nositelem pokoje. Co jsem zažil, mohu dávat dál. Vidím
zřetelněji cíl a smysl, k němuž svou službu směřuji.
10:00 přestávka
10:30 program:
Svědectví ze služby
11:30 modlitby ve skupinkách
12:30 oběd, ukončení soustředění
Soustředění lektorů pořádá Nadace Mezinárodní potřeby od roku 2003 pro lektory, které
podporuje v programu „Zdravá mládež“. Je rovněž otevřeno veškerým hostům, kteří mají
zájem o tento typ práce a jsou aktivními křesťany. Program Zdravá mládež letos vstoupil
do 22. roku své existence. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.
Pokud se po přihlášení potřebujete z vážných (např. zdravotních) důvodů odhlásit, do 2. 9. 2019 pište na e-mail
nadace@mezinarodni-potreby.cz. Po tomto datu pište pouze formou sms na číslo: 733 602 417. Prosím věnujte
pozornost storno poplatkům uvedeným na https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr/soustredeni-lektoru.
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