Sdružení Ackermann-Gemeinde – Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Prag –
Deutschsprachige Katholische Gemeinde Prag

„Učit se od druhých. Česko-německé putování po Dolním Slezsku“
společný studijní zájezd 13. - 14. září 2014
Jako křesťanky a křesťané ze spřátelených společenství si Vás dovolujeme pozvat na společný studijní
zájezd, který nás zavede k významným kostelům Míru ve slezské Svídnici/Swidnica a Javoru/Jawor. Oba
kostely byly postaveny v 17. století a jsou dodnes symbolem mírumilovného soužití navzdory rozdílným
kulturám, jazykům a konfesím. Ubytováni budeme v setkávacím centru v Křížové/Krzyżowa, které je
bývalou rodovou venkovskou usedlostí rodiny von Moltke. Dnes zde sídlí „Nadace Křížová pro evropské
porozumění/Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung a centrum tzv. Kreisavského kroužku.

Program:
sobota, 13. září 2014
07:00 hod.
odjezd autobusu z Prahy od hlavního nádraží (sraz před Fantovou kavárnou)
10:30 hod.
návštěva poutního místa Křešov/Krzeszów, prohlídka baziliky, kostela sv. Josefa a areálu bývalého
cisterciáckého opatství s mauzoleem slezských Piastů,
ekumenická pobožnost v kostele
12.00 hod.
společný oběd v Křešově
14:30 hod.
příjezd do Svídnice/Swidnica, návštěva ev. kostela Míru – památka Unesco, s následnou možností
individuální prohlídky města či návštěvu kavárny
16:30 hod.
přejezd do Křížové/Krzyżowa
17:00 hod.
prohlídka areálu setkávacího centra
19:00 hod.
společná večeře v Křížové, společné neformální posezení
neděle, 14. září 2014
07.30 hod.
katolická nedělní mše svatá v Setkávacím centru Křížová
11:00 hod.
účast na evangelické bohoslužbě v kostele Míru v Javoru/Jawor – památka Unesco (polskoněmecko-česká), s následnou prohlídkou kostela
14.00 hod.
přejezd do Jelení Hory/Jelenia Góra (individuální možnost oběda) a následnou možností
prohlídky centra města
16:00 hod.
odjezd do Prahy
cca. 19:00
očekávaný příjezd do Prahy k hlavnímu nádraží
hod.
Cena:

850,00 Kč/osoba. Příspěvek zahrnuje náklady na cestu, sobotní oběd, vstupné
s prohlídkami a ubytování s polopenzí.

Přihlášky:

vyplněný přiložený formulář zasílejte na kontakty
Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG), Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
Tel.: +420 221 979 325; GSM: +420 722 107 761; FAX: +420 227 910 569
E-Mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
Přihlášky přijímáme do 5. září 2014 nebo do plného obsazení zájezdu!
Do tohoto data prosíme zasílat i účastnické poplatky, a to na účet Evangelického
společenství německého jazyka v Praze. Platbu označte: Schlesien +vaše příjmení
české konto:
164902369 / 0800 Česká spořitelna, a.s.
německé konto:
IBAN: DE02520604100006603050, BIC: GENODEF1EK1
(Ev. Kredit-Genossenschaft Kassel)

Další informace získáte:
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz; gemeinde@evprag.cz; kathprag@centrum.cz
Studijní zájezd se koná s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a pořádajících organizací.

Závazná přihláška
ke studijnímu zájezdu 13. a 14. září 2014

jméno a příjmení:
adresa:

věk:

e-mail:

tel./mobil:

Vegetarián
Další přihlášená osoba:
jméno a příjmení:
adresa:

věk:

e-mail:

tel./mobil:

Vegetarián
Přeji si ubytovat v jednolůžkovém

dvojlůžkovém

pokoji.

Upozornění: Z důvodů omezeného množství volných pokojů v Setkávacím centru Křížová, je počet
jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů omezen. V případě, že nebudeme moci vyhovět vašemu přání, vás
budeme kontaktovat.

Přihlášky přijímáme do 5. září 2014 nebo do plného obsazení zájezdu!

