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Přejdi - síla mužského příběhu
Víme, či tušíme, že každá životní etapa s sebou nese výzvy, co je třeba udělat, pro co se
rozhodnout. Už víme, že v životě přicházejí úspěchy i prohry. Získáváme a ztrácíme. Stále hlouběji
sestupujeme do našeho pravého já, kým, skutečně a doopravdy jsme v tomto stvořeném světě.
Pracovat budeme s biblickým Mojžíšem, s naším životním příběhem, s rituály a prvky meditace.

Celostátní setkání mužů v Nesměři
19. – 22. září 2019
provází P. Petr Glogar, OCD a Jan Šamánek
Život se odehrává v mnoha etapách.
Od dětství, přes dospívání, až po stáří.
V našem okolí jsou mnozí, kteří
překročili práh puberty a stali se
dospělými, ale také mnozí, kteří
zůstali zaklesnuti v dětském světě.
Díváme se a přemýšlíme, jaké to bylo
za svobodna nebo za „ženata“, jaké
to bylo, když jsme byli mladí a když už
jsme zralejšího věku, jaké to bylo za
totality a po revoluci. Pokud jsme
zažili
nějakou
událost,
která
proměnila náš dosavadní život,
hovoříme o „životě před a po“. Jinak
nahlížíme na svůj život v období vzestupu, jinak v období krize nebo sestupu. Mnohé máme za
sebou, před něčím důležitým ještě stojíme. Právě v tom zlomu, kde jedno končí a další začíná, je
místo spirituální proměny.
Místo konání: Nesměř u Velkého Meziříčí, rekreační středisko Drak
Příjezd : čtvrtek 19.9.2019 do 18:00 hod. (ubytování a večeře, v 19:30 hod. začíná program)
Ukončení : neděle 22.9.2019 v cca 14:00 hod.
Ubytování: v chatkách s lůžkovinami, pro handicapované i možnost ubytování v budově.
Účastnický poplatek: 2 400 Kč - zahrnuje ubytování, plnou penzi, pronájem velkého stanu a režijní
náklady.
Další informace a platební pokyny zašleme přihlášeným účastníkům mailem měsíc před akcí.
Dotazy: chlapi@familia.cz , příp. 724 205 809 (Zdeněk)
Za YMCA Familia: Petr Glogar, Ludva Hegrlík, Pavel Hrdina a Zdeněk Michalec

