
Milí spolupracovníci 

ve službě dětem,

po roce se chceme setkat na další celorepublikové

konferenci pracovníků s dětmi v Církvi bratrské, 

kterou chystáme na 9. dubna 2011 v modlitebně 

CB v Brně, Kounicova 15. Setkání připravujeme 

pro všechny, kteří pracují s dětmi, hledají vyučování,

inspiraci či povzbuzení, ať jsou pokročilí či začátečníci.

Hlavním tématem konference je: Jak využít 

křesťanské svátky v práci s dětmi

Hostem konference Dětského odboru je Petr Kučera.

Přestože nikdy neměl besídku a nezplodil vlastní děti,

tak nesčetněkrát vedl program pro tuto věkovou sku-

pinu. Je kazatelem CB a aktivně zapojen v Dorostové 

unii.

Každý včas přihlášený účastník dostane od F-na-

dace darem hodnotný materiál v hodnotě 200,- Kč 

ke své práci s dětmi.

Na konferenci bude nabídka s prodejem literatury 

a materiálů.

Účastnický poplatek 230,- Kč. V ceně jsou zahrnuty

náklady na uskutečnění konference, konferenční 

materiály a občerstvení (káva a čaj o přestávkách 

+ oběd).

Přihláška je na webu www.cb.cz/deti a je možné se 

hlásit do 21. 3. 2011. 

I letošní konference je připravována za podpory 

F-nadace.

Konference Dětského odboru

Jak využít křesťanské 

svátky v práci s dětmi

Program konference

 9:00 – 9:10 Přivítání, společné písně

 9:10 – 9:20 Úvodní ztišení

 9:20 – 9:30 Modlitby

 9:30 – 10:45 Přednáška – Jak využít křesťanské svátky

  v práci s dětmi – Petr Kučera

 10:45 – 11:05 Přestávka: káva, čaj

 11:05 – 12:05 

 Seminář 1  Letnice – Petr Kučera

 Seminář 2  Nápady k opakování – Pavlína Žambochová

 Seminář 3  Velikonoce – Pesachová večeře 

  – CB Nové Město nad Metují 

 Seminář 4  Jak využít křesťanské svátky pro navázání  

  nových kontaktů s dětmi? 

  – Roman Neumann - zkušenosti z vánočních 

  a velikonočních programů na základních školách

 12:10 – 13:20 Přestávka na oběd + nákup literatury

 13:30 – 14:30 

 Seminář 1  Letnice – Petr Kučera

 Seminář 2  Nápady k opakování – Pavlína Žambochová

 Seminář 3  Velikonoce – Pesachová večeře 

  – CB Nové Město nad Metují 

 Seminář 4  Jak využít křesťanské svátky pro navázání  

  nových kontaktů s dětmi? 

  – Roman Neumann - zkušenosti z vánočních 

  a velikonočních programů na základních školách

 14:40 – 14:50 Slovo zástupce z Rady Církve bratrské

 14:50 – 15:10 Modlitby ve skupinkách za děti 

  a pracovníky s dětmi

 cca 15:15 Předpokládaný závěr

 

Těšíme se na vzájemné povzbuzení ke službě dětem.V íce info na www.cb.cz/deti


