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P r o g r a m  s o u s t ř e d ě n í  l e k t o r ů  2 0 2 1  

6. – 7. září 2021 
 

Téma: Boží restart  

Co dělat poté, když „spadl déšť, přihnaly se vody, zaduly větry a udeřily na ten dům“. 

 
Jednotlivé programové bloky uvádí více řečníků. Bude prostor pro diskusi v plénu, kdy můžete také 

sdílet vlastní pohledy či zkušenost. V programu a složení uvádějících řečníků mohou nastat drobné 

změny.  

 

pondělí 6. 9.  

11:30 registrace 

12:00 společný oběd  

13:30 program venku: Prožij a přemýšlej – kudy vede cesta?  

15:00 přestávka 

15:30 zahájení uctíváním a modlitbami 

16:00 programový blok: Boj o povolání   

Zdá se, že vše je najednou špatně. Má vůbec cenu pokračovat? Kolem sebe vidím domy, které přívaly 

smetly. Já přesto stále stojím, díky Bohu… Půjdu stále dál? Potřebuji k tomu najít tu vnitřní jistotu 

a energii.  

17:00 přestávka 

17:30 programový blok: „Nový normál“  

Co udělala bouře ve mně? Co udělala s těmi a v těch, kterým sloužím – s dětmi?  

Co jsem zkusil či objevil nového, když jsem hledal co dál? Jaké byly zdroje mého povzbuzení?  

18:30 večeře; po večeři volný čas (= čas na samé hodnotné rozhovory!) 
 

úterý 7. 9. 

7:30 snídaně 

8:15 zahájení uctíváním a modlitbami 

8:45 programový blok: Nezůstat stát 

Nová situace rozšířila naše obzory. Přišly nové nápady na nové formy služby, některé se 

neosvědčily, některé naopak ano.  

Někteří z nás se budou sdílet s tím, co fungovalo, když nezůstali stát.  

9:45 přestávka 

10:15 program:    Svědectví ze služby 

11:15 modlitby ve skupinkách 

12:15 pozdrav a společná modlitba účastníků Soustředění lektorů a Lektorské konference KAM  

12:30 oběd účastníků obou akcí (cca do 14:00) 
   

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 23. roku své existence. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. 
 

 

Pokud se po přihlášení potřebujete z vážných (např. zdravotních) důvodů odhlásit, do 1. 9. 2021 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/soustredeni-lektoru/. 
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