
PPRROOGGRRAAMM  MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  KKŘŘEESSŤŤAANNSSKKÉÉ  KKOONNFFEERREENNCCEE
1177..  --  1188..  ZZÁÁŘŘÍÍ  22001111

„„AAMM  IISSRRAAEELL  CCHHAAII  --  IIZZRRAAEELL  ŽŽIIJJEE!!““

SSoobboottaa  1177..99..22001111

10.00 hod. přivítání účastníků a pozdravy, vystoupení starosty města
                       Český Těšín
10.10 hod. historický úvod – JUDr. Daniel Spratek
10.30 hod. píseň skupiny „Halevaj“
10.40 hod. Vlasta Chabibullin, sdružení Ebenezer: „Nikdy více“ aneb naší

zodpovědností je nedopustit opakování minulosti
11.00 hod. píseň skupiny „Halevaj“
11.05 hod. vzpomínky pamětníka holocaustu (pan Luděk Eliáš)
11.50 hod. píseň skupiny „Halevaj“

sbírka na pokrytí nákladů konference
12.00 hod. oznámení

přestávka na oběd – občerstvení
(prezentace různých organizací a aktivit, nabídka knih a CD s křesťanskou a židovskou

tématikou, suvenýry, kosmetika z Mrtvého moře, atd.)

14.00 hod. píseň skupiny „Halevaj“
14.05 hod. pozvání na Evropskou konvokaci v Praze v prosinci 2011
14.10 hod. prezentace ICEJ (Mojmír Kallus)

veřejná sbírka na podporu sociální práce pro přeživší oběti
holocaustu

14.20 hod. hlavní slovo: David Parsons (ředitel ICEJ v Jeruzalémě

pro styk s médii)

15.45 hod.  výzva l modlitbám (bratr Kaczmarczyk)
16.00 hod. modlitební závěr a zakončení konference

přestávka
(možnost občerstvení na místě (káva,čaj,buchty)

17.00 hod. – koncert klezmerové kapely „SIMCHA“

NNeedděěllee  1188..  99..  22001111

10.00 hod. – bohoslužby v rámci Evangelického dne
11.15 hod. -  David Parsons (pozdrav a pozvání na odpolední přednášku)

16.00 hod. – přednáška: David Parsons
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PLÁN MĚSTA – MOŽNOST STRAVOVÁNÍ

1. PIZZERIA ALTRO VERDI (SMETANOVA 9, )
2. HOTEL, KAVÁRNA A RESTAURACE  ZÁMEČEK  (JABLUNKOVSKÁ 44)
3. RESTAURACE LA CASCADA (NÁDRAŽNÍ 16)
4. HOTEL PIAST (NÁDRAŽNÍ 18)
5. PIZZERIA PICCOLO VERDI (BEZRUČOVA 17)

kostel Na Nivách

,
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