ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ SBOR V HORNÍCH DUBENKÁCH

RÁJ SRDCE A LABYRINT SVĚTA
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PARRÉSIA 2020
Neděle 5. července, 10 hodin

Sobota 15. srpna, 19 hodin

KOMENSKÉHO TIME-LINE

SKŘIVANI UŽ JEN V SHAKESPEAROVI

výstava

Zmatkaři Dobronín
režie: Ladislav Valeš
hrají: František Kunst,Tereza Fialová, Vladimír A. Mátl a
Ondřej Novotný

Důležité události z Komenského života, který měl celoživotní sen - toužil
vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské
nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny.
Výstava bude k viděné i další letní nedělní dopoledne

--------------------------

Neděle 19. července, 10 hodin

KOMENSKÉHO LABYRINT(Y)
komponované čtení s trochou scéničnosti
sestavil a čte Vítězslav Větrovec a hosté
Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není
než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a
tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci
svém sedě, s jediným pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a
plnému mysli upokojení a radosti že přichází.

Telefonická teatronovela, jejíž předlohou se stal skutečný životní osud
statečné Julie Hruškové, která po druhé světové válce převáděla občany
ČSR prchající do americké vojenské zóny v Rakousku.
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Neděle 23. srpna, 14,30 hodin

STUDÁNKA PÁNĚ
Shromáždění na paměť zápasu o svobodu vyznání u Studánky
Páně v lese pod Javořicí (autobusy zajištěny)
Bohoslužba - Ludmila Míchalová-Mikšíková, evangelická farářska ve
Strmilově, nemocniční kaplanka v Českých Budějovicích

OTHELLO

Přednáška - Marek Orko Vácha, katolický kněz, teolog, přírodovědec
Krajina, zrcadlo duše - ve vztahu k zemi se současná Evropa nachází mezi
dvěma extrémy: utilitaristickým přístupem, který vnímá hodnotu krajiny jako
hodnotu minerálů v ní obsažených a panteistickým zbožšťováním.
Křesťanství vnímá zemi jako dílo Boží, nic více, avšak také nic méně.

Divadelní soubor Drak n Roses
hrají: Richard Dračka a Jan Růžička

Pátek 28. srpna, 17 hodin

--------------------------

Neděle 26. července, 10 hodin

Děj Othella lze převyprávět s větší či menší stručností jako příběh Maura,
který ze žárlivosti uškrtí svou bílou ženu Desdemonu – jak se povede
tento klasický příběh vášně, lásky, slova, rozpadu a zmaru ztvárnit
vyřezaným dřevěným loutkám?

--------------------------

LOUČENÍ S LÉTEM
Otevřené setkání s grilováním selete na farním dvoře .
Promítání historických i současných fotek kostela a evangelického sboru.
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Neděle 2. srpna, 10 hodin

O HOLČIČCE, KTERÁ SE JEŠTĚ
NENARODILA
Divadlo Víti Marčíka
sepsal a vypráví: Vítězslav Marčík st.
Příběh o touze dědečka po vnučce, o oslu Abrahamovi, koníku Apačovi a
o Stromu Života, co mluvil o světě viditelném a neviditelném a také o
nebi. Pohádka vhodná pro všechny, kteří se nebáli narodit a teď mají
strach z umírání.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - ALE POTŘEBNÉ
Akce má finanční podporu Obce Horní Dubenky a byla také podpořena z Mikroprojektů ČCE.
Každou neděli od 9 hodin slavíme v kostele bohoslužby - před Divadlem můžete zažít také Slovo.
Představení se konají na volném prostranství před kostelem (pouze představení 15.8. se hraje v kostele) a v případě deště je
zajištěno zastřešení. Provizorní nocleh je možný.

www.horni-dubenky.cz

www.facebook.com/ccehornidubenky

