
 

VĚŘÍŠ JEŠTĚ,  

ŽE SE DÁ ŽÍT JINAK, NEŽ NUDNĚ? 

 Máš odvahu zkusit žít 14 dní 

prázdnin jako první křesťané 

(srov. Sk 11,26);   tvořit 

společenství a opírat se o víru 

v Krista tak, jak to ve své 

farnosti nezažiješ? 

 Nebojíš se opustit postýlku, 

svůj internet, plnou ledničku a věnovat 

100% potřebným? 

 
 

PROTO…  

  O letních prázdninách přijíždíme do českých a moravských farností, 

kde není tolik věřících. Zde působíme pod vedením zkušených 

„antiošáků“, kněží, bohoslovců i laiků.  

 Zablbneme si s dětmi i mládeží při sportovních a kreativních hrách, 

výletech do přírody, táborácích i divadlech apod.  

  Možná se zapotíme při práci v obci, u potřebných 

často starých či vymýšlení 

vystoupení. 

  Určitě bude příležitost 

k modlitbě i k jiným osobním 

duchovním povzbuzením  

  Vším, co děláme, chceme 

hlásat evangelium.  

 Máš-li alespoň 16, neboj se a 

pojeď s námi.  



 

INFORMACE O PRÁZDNINOVÉ ANTIOCHII 2014 

  O letošních prázdninách bude Antiochie opět působit v Čechách a na 

Moravě ve 4 turnusech takto:    

A: 5. 7. – 19.7.  C: 1. 8. – 16. 8.  

 B: 18. 7. – 2. 8.  D: 15. 8. – 30. 8.  

 

 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.  
 

Více informací:    
  

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. Po tomto datu prostřednictvím e-

mailu nebo telefonicky přímo 

vedoucímu turnusu. Potřebné údaje 

najdeš na stránkách v sekci „info o 

turnusech“.  

 

  Dotazy  na: antiochia@antiochia.cz 

http://www.antiochia.cz/
mailto:antiochia@antiochia.cz

