Ačkoli se s oblibou říká, že naše společnost je ateistická, mnoho lidí hledá duchovní rozměr
svého bytí a klade si otázky po smyslu života, jestli je něco nad námi nebo co se s námi stane
po smrti. Všichni řešíme každodenní problémy v mezilidských vztazích, snažíme se vyrovnat
s neúspěchem nebo zklamáním a hledáme životní jistoty. Často však nenacházíme vhodné
prostředí, kde bychom mohli tyto své otázky a problémy bez obav otevřít.

CO JE TO KURZ ALFA?
Kurz Alfa je cyklus diskusních večerů věnovaných zkoumání existence
duchovního světa a smyslu života. Pokouší se odpovědět na klíčové
otázky z hlediska křesťanské víry.
V Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora se další kurz Alfa koná od
konce září 2021 do prosince 2021, a to každý čtvrtek od 19 hodin. Začátek kurzu bude
upřesněn.
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.
Zván je každý, kdo přemýšlí o duchovním rozměru svého bytí a vnímá, že život člověka není
náhoda ani samozřejmost. Přijít mohou křesťané, kteří chtějí přemýšlet o své víře, ale i lidé,
kteří se za křesťany nepovažují a jen hledají odpovědi na existenciální otázky.
Máte-li zájem se kurzu Alfa zúčastnit, přihlaste se na níže uvedeném kontaktu. Přihlášení
není závazné pro celou dobu kurzu, můžete přijít na prvních několik setkání a teprve pak se
rozhodnout, zda chcete kurz absolvovat až do konce. Účast na kurzu je zdarma.
Důležité informace:
Kdy:
Kde:
Kontakt:

každý čtvrtek od konce září do prosince 2021 od 19:00 do 21:30
v budově arciděkanství (fara u kostela sv. Jakuba) - Jakubská 1, Kutná Hora
Julie Němcová
julie.nemcova@khfarnost.cz,
731 604 076
Těšíme se na vás!

khfarnost.cz

kurzyalfa.cz

