ANTIOCHIA, KDO JSME?________________________________________________
- Jsme společenství mladých katolických křesťanů. Vlastním příkladem se snažíme
poukázat na to, že víra není otázkou minulosti, ale nadále zůstává zcela aktuální. Název
společenství „Antiochia“ je převzat z názvu města v Malé Asii, ve kterém byli učedníci poprvé
nazváni křesťany (Sk 11,26).
- O letních prázdninách přijíždíme do českých a moravských farností, kde není tolik věřících.
Na těchto místech se střídáme na čtrnáctidenních turnusech pod vedením bohoslovců.
Různorodou činností zde vytváříme prostor pro osobní svědectví života z víry, pro dialog na
téma Bůh, Ježíš, Církev…
- Organizujeme volný čas pro děti a mládež: sportovní a kreativní hry, výlety do přírody,
táboření aj. Též jim nabízíme možnost účastnit se katechezí vedených poutavou formou.
- Ostatní věkové skupiny oslovujeme příležitostnými pracemi pro obec, individuálním
přístupem ke starým, nemocným a opuštěným lidem, realizací hudebních a divadelních
vystoupení.
- Usilujeme o to, aby veškeré naše snažení vyvěralo z osobního vztahu s Kristem. K tomu
má napomoci společenství modlitby tvořené účastníky Antiochie.
- Vším, co děláme, chceme hlásat Ježíšovo evangelium. Pokud máš alespoň 15 let, neboj se
a pojeď letos s námi.

INFORMACE O PRÁZDNINOVÉ ANTIOCHII L. P. 2012_______________________
- O letošních prázdninách bude Antiochie opět působit v Čechách a na Moravě. Jaké místo
a turnus si vybereš, záleží na tobě.
- Ubytování: ve skromných podmínkách na místních farách.
- Nocleh: spacák, karimatka.
- Stravování: jednotlivé turnusy si vaří samy.
- Peníze: strava na osobu 300-500 Kč. Výše jízdného záleží na tom, kam se rozhodneš jet.
Jedna cesta ti bude proplacena.
Více informací: na www.antiochia.cz
Aktuality o jednotlivých turnusech Antiochie průběžně
sleduj v sekci „info o turnusech“.
Zde je také „registrace“. Po zaregistrování můžeš dostávat aktuální informace na svůj e-mail.
Stránky také obsahují velké množství fotografií a jiného materiálu přibližující průběh Antiochie.

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ__________________________________________________
Přes internet: na výše uvedené adrese nalezneš kolonku „přihláška na prázdniny“. Je nutné
přihlásit se nejpozději do 24. 6. 2012. Po tomto datu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky
přímo vedoucímu turnusu. Potřebné údaje najdeš na stránkách v sekci „info o turnusech“.

TURNUSY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ______________________________________
Letos, jako každý rok, opět proběhnou čtyři turnusy v Čechách i na Moravě.
Termíny turnusů Antiochie, budou, dá-li Pán Bůh takto:
A: 29. 6. – 14. 7.
B: 13. 7. – 28. 7.
C: 27. 7. – 11. 8.
D: 10. 8. – 25. 8.

DOTAZY:____________________________________________________________
antiochia@antiochia.cz

