Největší dobrodružství

Zveme vás na úvodní večeři kurzů Alfa s promluvou na téma

Jde v životě ještě o víc?
Úterý 25. září 2018 v 18:30 hodin
sál KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8
metro B – Palmovka

Vstup volný
Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den předem.
Kontakt: Tomáš Božovský, tel. 724 435 310 (i sms),
tom.bozovsky@gmail.com, www.kspraha.cz

kurzyalfa.cz

kurzy Alfa / Křesťanské společenství Praha
25. září – 4. prosince 2018

Témata jednotlivých večerů:

Zveme Vás na kurz Alfa, který začíná úvodním večerem v úterý 25. září. Kurz
Alfa jednoduše a prakticky seznamuje s obsahem křesťanské víry a pochází
z Anglie. Zúčastnilo se jej již asi 30 milionů účastníků, nyní běží víc než 65 tisíc
kurzů ve 169 zemích světa. Součástí kurzu je víkend mimo Prahu, na který můžete vzít i svoji rodinu či přátele.
Každý večer začíná v 18:30 večeří, pokračuje promluvou na dané téma
a následně diskusí, v níž hosté mohou téma večera dále rozvinout či se podělit o své zkušenosti.
Kurz proběhne v Praze 8, v ul. Na Žertvách 23, v blízkosti metra B–Palmovka.
Přihlásit se můžete telefonicky (i SMS) či e-mailem, buď na celý kurz, nebo jen
na úvodní večer. Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den předem, počet
míst je omezen. V případě naplnění kapacity kurzu budete vyrozuměni.
Těšíme se na setkání s Vámi 25. září,
za tým pořadatelů Tomáš Božovský

út. 25. září

Jde v životě ještě o víc?

út. 2. října

Kdo je to Ježíš?

út. 9. října

Proč Ježíš zemřel?

út. 16. října

Jak získat víru?

út. 23. října

Proč a jak se modlit?

út. 30. října

Proč a jak číst Bibli?

út. 6. listopadu

Jak nás Bůh vede?

Víkend s Alfou 10. –11. 11. téma: Duch Svatý
út. 13. listopadu Jak odolat zlému?
út. 20. listopadu Proč a jak mluvit o víře?
út. 27. listopadu Uzdravuje Bůh i dnes?

Kontakt: tom.bozovsky@gmail.com, tel. 724 435 310

út. 4. prosince

A co církev?

