MUŽSKÝ RITUÁL PŘECHODU DO DOSPĚLOSTI
INSPIROVANÝ P. RICHARDEM ROHREM
Vede a přednáší - P. Petr Glogar
Rituály - P. Václav Vacek a Luděk Pešek
Rádi bychom vás pozvali na pátý ročník „Mužského rituálu přechodu do
dospělosti“ (Mens Rite of Passage - MROP), inspirovaného františkánským
knězem Richardem Rohrem.
Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, jehož obsah
je plně založen na židovsko-křesťanských hodnotách a které se soustředí na
problematiku přechodu mužů do dospělosti a moudrosti. Víme, že dospělými
a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale že takový víkend
může být dobrým začátkem.
Na akci jsou použity i zkušenosti jiných kultur a náboženských tradic. Tímto
rituálem můžete projít jen jednou. Bez výjimek.
Nejlépe je projít touto zkušeností jako „samostatný a hledající“. Synové a otcové za normálních
okolností nejdou k těmto iniciačním rituálům společně. Stejně tak nejde o zkušenost úzkého
přátelství. Můžete přijet se svými známými či kamarády, ale počítejte s tím, že budete zařazeni do
skupiny, ve které nebudete znát ostatní členy.

Připravovaná akce se bude konat 17.-21. září 2008 na Vysočině.
Podrobnější informace dostanou účastníci.
(Příjezd je ve středu 17. 9. do 16 hod. a odjezd v neděli 21.9. odpoledne v 15 hodin.)
Účastníci tohoto duchovního cvičení se musí zúčastnit celého programu bez
přerušení! Z důvodu nerušeného průběhu iniciace platí také podmínka důsledného
nepoužívání mobilních telefonů po celou dobu duchovních cvičení, není možné
fotografovat, ani pořizovat video nebo audio nahrávky. Nejsou možné žádné výjimky!
Počítejte s tím, než odešlete svoji přihlášku.
Pokud máte vážný zájem o účast, pošlete vaši ručně vyplněnou přihlášku na adresu:

Hanka Pištorová, YMCA - Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1,
případně naskenovanou vyplněnou přihlášku na email: hana.pistorova@familia.cz

Počet míst je limitovaný!
K vyplnění přihlášky přistupujte se vší vážností. Zcela určitě odpovídejte na otázky upřímně, ne
pouze povrchně. Při výběru účastníků bude rozhodováno nejen podle pořadí přihlášeného, ale také na
základě informací, které uvedete do vaší přihlášky.
Průběžně budete dostávat vyrozumění o vaší účasti, nejpozději v průběhu srpna. Včasné odeslání přihlášky
pro vás může být důležité (limitovaná místa) a po potvrzení účasti je nutné včas zaplatit účastnický poplatek
ve výši 2.900,- Kč. V případě potřeby můžete požádat o částečný příspěvek nebo naopak můžete zaslat
příspěvek pro jiné.
Dotazy (prosíme po 17. hodině): Zdeněk - 724 205 809, Ludva - 602 340 360, Pavel - 777 111 134
Za organizátory: Ludva Hegrlík, Pavel Hrdina a Zdeněk Michalec

Přihláška na „Mužský rituál přechodu do dospělosti“
Tento formulář vytiskněte na papír, ručně vyplňte a odešlete poštou na adresu Hanka Pištorová, YMCA Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00, Praha, nebo ručně vyplněnou přihlášku naskenujte a odešlete na
hana.pistorova@familia.cz.
a

Jméno:

b

Plná adresa:

c

Tel. Domů/ mobil:

d

Emailová adresa:

e

Rodné číslo (nebo
datum narození)

f

Církev, společenství
víry:

K odpovědím na následující otázky můžete použít i druhou stranu přihlášky, případně si políčka v editoru
roztáhnout před vytisknutím. Ale vyplňujte ručně. U následujících otázek žádná odpověď není předem
správná nebo špatná.
1

Účastnili jste se již setkání a duchovních
cvičení pro muže? Pokud ano, kterých ?

2

Proč se chcete účastnit Mužského rituálu
přechodu do dospělosti ?

3

Co z vašeho života vám říká, že jste pro
tuto událost připraven? Nějaké předešlé
chlapské setkání ?

4

Do čeho chcete být uveden ?

5

Kdo vám doporučil účast na tomto
programu?

6

Kde jste se o tomto iniciačním rituálu
dozvěděl? (od známých, kteří jím
v minulosti prošli, z webu, inzerátu, od
člena rodiny?)

7

Jak si představujete svou další práci v
církvi pro muže?
Vyplněním a podepsáním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím
uvedených osobních údajů pro potřeby organizace chlapských setkání v
souladu s příslušným zákonem 101/2000 Sb. v platném znění.

Podpis:

