LETNÍ KURZY VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK
1. termín: 16.-22.7.2017 (pondělí-sobota)
2. termín: 22.-28.7.2017 (sobota-pátek)
Místo: Stojanova kolej - Olomouc, Mariánská ulice č. 9
Srdečně Vás zdravím a posílám Vám informace o
kurzu výroby a práce s biblickými postavičkami.
Důležité informace:
o Letos oba kurzy na sebe navazují. První kurz
začíná v pondělí v 9.00h, přijet je možné od
7.30h (příp. v neděli večer). Kurz končí
v sobotu odpoledne. Druhý kurz začíná
v sobotu odpoledne ve 14.30h (přijet je možné
i od rána) a končí v pátek po obědě kolem
13h. Prosím o potvrzení času příjezdu a
odjezdu týden před začátkem kurzu.
o Ubytování bude ve dvoulůžkových nebo
třílůžkových pokojích se sociálním zařízením na buňce. Cena 190,- Kč/noc. Účastníci
bez ubytování zaplatí 50,- Kč/den. (pro sociálně slabší možno domluvit slevu)
o Stravování formou plné penze (uvítáme, pokud přivezete buchtu či ovoce a zeleninu).
Cena 150,- Kč/den.
o Materiál na 1 postavičku stojí cca 220,- Kč.
o Rekvizity - máme připravené ke koupi různé rekvizity – zvířata (velbloud stojící a
ležící, prase, ovce), nádoby, koše, jarmulky, lehátka, metodiku práce s postavičkami,
koberečky do domu.
o Program je při kurzu výroby biblických postaviček jen rámcový. Každý z účastníků si
program staví podle svých možností. Kdykoliv během kurzu je možné si udělat výlet
do lesa, parku, do centra, apod. Účast na programu je dobrovolná. Obvykle bude
dopoledne i odpoledne probíhat šití postaviček. 2x během týdne bude biblická práce.
Rekvizity je možné si dle návodu udělat na kurzu nebo i doma. Večer bude vždy
volnější program – šití postaviček, metodika práce s postavičkami, sdílení zkušeností
apod. (vezměte si s sebou fotky z Vaší praxe)
o Součástí kurzu je i duchovní program. Společná modlitba, možnost společného
slavení mše svaté. V domě je k dispozici kaple. Na prvním kurzu bude přítomen kněz P. Bohuš Richter, na druhém kurzu– P. Petr Chalupa.
Těší se na Vás Jarka Dostálková a Marie Klašková

