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Téma: Čerpej! 

Děti na školách potřebují službu lektorů, jejich programy jim dávají nové světlo i naději do života.  

Kdo ale hodně vydává, potřebuje také mnoho načerpat! Jak řekl v Písmu Pán Ježíš: „Žízní-li kdo, ať přijde ke 

mně a pije.“ (J 7,37) 
 

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

vlastní pohledy či zkušenost. Pondělní i úterní program bude zahájen chválami a modlitbami. 
 

pondělí 5. 9. 

11:30 registrace 

12:30 společný oběd 

 

13:30 program venku (outdoorová aktivita):  Prožij a přemýšlej  
 

15:00 přestávka s občerstvením  
 

15:30 programový blok:  Čerpej inspiraci 

V tomto bloku budeme praktičtí. „Jak na to“ v programech na školách? Co mi (většinou) funguje, když 

začínám program? Co mi (většinou) funguje uprostřed programu? Co mi (většinou) funguje, když končím 

program?   

 

17:00 přestávka s občerstvením  
 

17:30 programový blok:  Čerpej od Boha pro sebe i pro druhé  

Co dělám, abych byl v dobré kondici: psychicky, duchovně, tělesně?  

 

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

úterý 6. 9. 

7:30 snídaně 

8:15 zahájení uctíváním a modlitbami 

 

8:45 programový blok:  Pokažený stroj: Něco jsem pokazil, a přesto tu stojím 

Někdy se ve službě něco nepovede. O takových věcech se mluví málo, ale zkusme to. Povzbuďme se navzájem. 

Zjistíme, že nejsme jediní ve vesmíru, komu se to přihodilo. A přesto lze obstát a pokračovat ve službě.  

 

9:45 přestávka s občerstvením  
 

10:15 program:   Svědectví ze služby  

Požádali jsme několik lektorů, aby sdíleli události ze služby. Zapojit se mohou též další z účastníků.  
 

11:15 modlitby ve skupinkách 

12:15 oběd  
 

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 24. 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. 2022 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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