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 Kurs PAVEL 
24. – 30. 7. 2017
Jak se stát služebníkem evangelia, který umí 
účinně předávat radostnou zvěst a svědčit o její naději 
prostřednictvím technik a dynamik hlásání?

Tématické bloky kursu:
 - Magisterium
 - Prvotní zvěst (kérygma)
 - Kérygma pro současnost

Cena: 3.700 Kč  (2.500 Kč bez ubytování)

 Kurs DĚJINY SPÁSY
 6. – 9. 7. 2017
Jak získat úplný panoramatický přehled dějin spásy 
skrze cestu deseti biblickými etapami tak, 
aby se setkaly a propojily s našimi osobními dějinami? 

Tématické bloky kursu:
 - Boží plán spásy
 - Deset velkých etap
 - Moje vlastní dějiny spásy

Cena: 1.900 Kč  (1.300 Kč bez ubytování)

PŘIHLÁŠKA

Kursy se konají ve školicím centru Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích, 
Budilovo nám. 1 (doprava autobusem č. 21 z Borů).

První den začínáme v 16.00 hodin, v ostatní dny je program celodenní,
zakončení poslední den obědem.

Poplatek zahrnuje stravu a didaktické aktivity. Doprava je na vlastní náklady.
Ubytování: SPŠ dopravní, Domov mládeže, Karlovarská 99, Plzeň   323 00

Kursy povede P. Alvaro Grammatica Th.D. se svým týmem.

Bližší informace a přihlášky: Růžena Ambrožová
Uzávěrka přihlášek: 25. června 2017

telefon: 776 533 934; e-mail: prihlasky@koinonia.cz
www.koinonia.cz

Jméno a příjmení:             

Bydliště:

Telefon:    E-mail: 

Datum narození:               Přeji si ubytování s: 

Kurs DĚJINY SPÁSY                      Kurs PAVEL                                         Ubytování  

INFORMACE

Koinonia Jan Křtitel
Budilovo nám. 1 
Plzeň-Litice 



Podstatnou roli sehrává prvotní hlásání čili „kérygma“, které má být 
v  centru evangelizační činnosti a  každé snahy o  církevní obnovu. Je 
to oheň Ducha, jenž se dává v podobě jazyků a vede nás k víře v Ježí-
še Krista, který nám svou smrtí a  zmrtvýchvstáním zjevuje a  sděluje 
nekonečné milosrdenství Otce. V ústech katechety opakovaně zaznívá 
tato prvotní zvěst: „Ježíš Kristus tě miluje, dal svůj život, aby tě spasil, 
a nyní je denně živý po tvém boku, aby tě osvěcoval, posiloval a osvo-
bozoval.“ Když říkáme, že tato zvěst je „první“, neznamená to, že stojí 
na začátku a pak se zapomene nebo nahradí jiným obsahem, který ji 
překoná. Je první ve smyslu kvalitativním, protože je to zvěst principi-
ální, a ve všech etapách a momentech katecheze se jí má stále znovu 
naslouchat a různými způsoby ji hlásat. (Evangelii gaudium 164)

Za podpory:

Celá evangelizace se zakládá na Božím slově – na slyšeném, rozjíma-
ném, žitém, slaveném a dosvědčovaném slově. Pramenem evangelizace 
je Písmo svaté. Církev neevangelizuje, pokud se sama nenechá stále 
evangelizovat. Je nezbytné, aby se „Boží slovo stávalo stále více srdcem 
veškeré církevní činnosti.“ (Evangelii gaudium 174)

Koinonia jan křtiteL
Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci


