MIT UNS MITLEBEN

WORKSHIP
JUGENDCAMP
TÁBOR PRO MLADÉ
FUSSWALLFAHRT | PĚŠÍ POUŤ
Sei mit dabei, soweit deine Füße dich tragen. Vielleicht geht
es auch mal bis an die Grenze – und dann trotzdem weiter. Du
kannst dabei deine Gedanken mal so richtig durchlüften, gute
Weggemeinschaft erleben, Gott auf die Spur kommen und
entdecken, was er mit dir vorhat; lebendige Gottesdienste feiern,
den Geist des Unterwegsseins erleben.
Pojď s námi, bude to stát za to! Možná se dotkneš svých hranic,
ale přesto půjdeš dál, navzdory dešti nebo slunci. Zvládnout se
dá hodně, pokud se to alespoň zkusí. Přitom si můžeš fakt vyčistit
hlavu; zažít společenství na cestě; být Bohu na stopě a objevit, co s
tebou zamýšlí; prožít eucharistii jinak; zažít atmosféru putování.

Alter: 16 – 30 Jahre

Věk: 16 – 30 let

2. – 5. Juni 2017

2. – 5. června 2017

Beitrag: 25 €

Příspěvek: 25 €

Bist du mindestens 14 Jahre alt und willst in den Sommerferien
etwas erleben, gemeinsam kreativ und aktiv sein und das
möglichst in einer guten christlichen Gemeinschaft? Dann bist
du bei unserem Jugendcamp genau richtig. Natürlich kommt
auch Entspannung und Erholung nicht zu kurz. Eingeladen sind
nicht nur frühere Teilnehmer der Sommerklostercamps, sondern
alle, die Lust auf eine intensive Ferienwoche haben, bei der man
sich so ganz nebenbei auch mit einem interessanten Thema
auseinandersetzen kann.
Je ti víc než 14 let a chceš o prázdninách něco zažít? Chceš akci,
rád bys vyzkoušel i něco kreativního, a všechno to, pokud možno,
v křesťanském společenství? Pak jsi na našem táboře správně.
Jasně, odpočinek je taky v plánu. Zveme všechny, kteří mají chuť
na intenzivní prázdninový týden, ve kterém nebudou chybět ani
zajímavá témata k zamyšlení ani příležitost k rozhovoru.

Willst du deinen Glauben konkret leben? Da helfen, wo
Hilfe gebraucht wird? Christliche Gemeinschaft erleben und
gemeinsam eine Menge Spaß haben? Wenn du richtig anpacken
willst, dann bist du hier richtig. Workship ist eine Woche
gemeinsam mit jungen Christen aus Tschechien, der Slowakei
und Deutschland. Wir arbeiten bei Menschen in der Nähe von
Pilsen/Tschechien, die Unterstützung brauchen. Abends gibt
es immer eine kulturelle Veranstaltung (Sommerkino, Theater,
Konzert, …). Die Anreise muss selbst organisiert werden – aber
wir helfen gerne dabei, Fahrgemeinschaften zu organisieren.
Chceš žít svou víru konkrétně? Chceš pomoct tam, kde je to
potřeba? Chceš zažít křesťanské společenství a spoustu srandy?
Chceš se pustit pořádně do práce? Pak jsi tady správně! Workship,
to je jeden společný týden s mladými křesťany z Česka, Slovenska,
Německa a dalších částí Evropy. Pracuje se u obyčejných lidí
nedaleko Plzně, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Na večer je
pak vždy připraven kulturní program (letní kino, divadlo, koncert).
Příjezd si každý musí zajistit sám, ale rádi vám i s tím pomůžeme.

Alter: 18 – 35 Jahre

Věk: 18 – 35 let

Alter: 14 – 19 Jahre

Věk: 14 – 19 let

20. – 26. August 2017

20. – 26. srpna 2017

23. – 30. Juli 2017
St. Nikolauskloster, Jüchen

23. – 30. července 2017
St. Nikolauskloster, Jüchen

Manĕtín, Tschechien

Manětín

Beitrag: 150 €

Příspěvek: 150 €

Beitrag: 20 € (Lernende),
25 € (Berufstätige)

Příspěvek: 20 € (studující),
25 € (pracující)

Wenn du mindestens 18 Jahre alt bist und eine
besondere Erfahrung des Gemeinschaftslebens machen
möchtest, laden wir dich ein, für einige Zeit mit uns
in Fulda gemeinsam zu leben. Ob für einige Tage, ein
paar Wochen oder mehrere Monate – es wird eine
Zeit sein, die dir helfen kann, neue Orientierung für
dein Leben zu finden. Wer mit uns zusammenlebt,
teilt unser Gebetsleben, unsere Gemeinschaft und
unsere Mission. Du solltest dich also darauf einlassen,
den Alltag durch das Gebet zu strukturieren, dich in
das Gemeinschaftsleben mit seinen ganz alltäglichen
Aufgaben einzubringen und an unseren Aktionen und
Veranstaltungen aktiv mitzuwirken. Wenn du Interesse
hast, nimm einfach Kontakt mit uns auf, damit wir alles
weitere klären können.

ŽÍT SPOLEČNĚ
Pokud je ti alespoň 18 let a máš chuť zakusit intenzivní
život ve společenství, můžeš se k nám ve Fuldě na čas
přidat. Několik dní, pár týdnů nebo i více měsíců života
ve společenství ti může pomoct najít cíl a nasměrování
tvého života. Takto společně žít znamená také sdílet chvíle
modlitby, misijní služby i každodenního života. Může to
být také výzvou k tomu, abys svůj všední den uspořádal
v rytmu modlitby, aby ses podílel na obyčejném životě
společenství a účastnil se také naší činnosti a služby.
Pokud cítíš, že by právě tato nabídka mohla být pro
tebe, jednoduše se s námi spoj. Rádi ti poskytneme další
informace.

Kontakt:
P. Jens Watteroth OMI
+49 175 6468260

kontakt:
P. Vlastimil Kadlec OMI
+420 733 755 901

JUGENDSEELSORGE
MISIE S MLÁDEŽÍ

PROGRAMM
PROGRAM

2017

omi-jugend.de | eugenspiegel.org | oblati.cz

KOMMUNITÄT | KOMUNITA
MARIO BORZAGA

JUGENDMESSEN
MŠE PRO MLÁDEŽ
14. 01. 17 | 11. 02. 17
11. 03.  17 - 20.00 Uhr - Nacht der Versöhnung - Noc smíření
22. 04. 17 | 20. 05. 17
03. 06. 17 | 16. 09. 17
14. 10. 17 | 11. 11. 17 - Lorenzmesse
09. 12. 17 - Lichtermesse
jeweils Samstag, 18.30 Uhr - sobota, 18.30

GLAUBENSKURS | KURZ VÍRY
Hast du Fragen zum Glauben oder zu einzelnen Themen und
würdest du den Glauben gerne besser verstehen? Wir bieten ein
Wochenende mit Inputs, Antworten und mit Zeit zum Diskutieren
für alle, die tiefer am Glauben interessiert sind, die mehr wissen
und verstehen wollen und sich darüber austauschen möchten!
Máš ohledně víry nějaké otázky anebo bys rád svou víru lépe
poznal? Nabízíme ti jeden víkend s podněty a odpověďmi i s časem
k diskuzi. Víkend určený pro všechny, kteří mají zájem svou víru
hlouběji pochopit nebo kteří se chtějí ještě více dozvědět a také se
o tom všem sdílet s vrstevníky!

Alter: 16 – 30 Jahre

Věk: 16 – 30 let

13. – 15. Januar 2017
St. Bonifatiuskloster Hünfeld

13. – 15. ledna 2017
St. Bonifatiuskloster Hünfeld

HIMMELSSTÜRMER
DOBYVATELÉ NEBE
Himmelsstürmer sind Tage zum Nachdenken. Lerne dich
besser kennen und finde den Mut, den Himmel und die Welt zu
erstürmen. Erlebe Momente, in denen Gott dein Leben berührt.
Durch die Stille, die Natur, Gespräche, Gebetszeiten und die
tägliche Eucharistie kannst du dich auf den Weg machen.
Setkání „Dobyvatelé nebe“ jsou dny k zamyšlení určené pro
mládež. Nauč se lépe poznávat sám sebe a najdi odvahu dobývat
nebe a svět. Zažij momenty, ve kterých se Bůh dotýká tvého života.
Skrze ticho, přírodu, rozhovory, modlitbu a každodenní eucharistii
se můžeš vydat na cestu.

OSTERN ENTGEGEN GEHEN
VSTŘÍC VELIKONOCŮM
Ostern intensiv feiern und ganz neu erleben. Wir nehmen uns
Zeit für Gespräche, Kreativität, gemeinsame Feiern, Gebet und
Stille. Zusammen gestalten wir Gottesdienste und bekommen
einen neuen Blick auf Ostern. So können wir die Kar- und
Ostertage besser verstehen und unser Leben danach ausrichten.
Intenzivně oslavit Velikonoce a nově je zažít! Uděláme si čas
na rozhovory, tvůrčí činnost, společné slavení, modlitbu a ticho.
Společně připravíme liturgii a skrze různorodé aktivity získáme na
Velikonoce nový pohled. Když si společně připomínáme a slavíme
smrt a zmrtvýchvstání, pochopíme velikonoční tajemství hlouběji
a snáze mu přizpůsobíme i svůj život.

Ein geniales Jugendfestival im

PRAISE
IM
PARK

Hünfelder Klosterpark am
9. September 2017.
Geniální festival mládeže v
hünfeldském klášterním parku.

Alter: 16 – 30 Jahre

Věk: 16 – 30 let

Alter: 16 – 30 Jahre

Věk: 16 – 30 let

31. März – 3. April 2017

31. března – 3. dubna 2017

13. – 16. April 2017

13. – 16. dubna 2017

6. – 8. Oktober 2017
Dietershausen

6. – 8. října 2017
Dietershausen

St. Bonifatiuskloster Hünfeld

St. Bonifatiuskloster Hünfeld

St. Bonifatiuskloster Hünfeld

St. Bonifatiuskloster Hünfeld

Beitrag: 40 € (Lernende),
45 € (Berufstätige)

Příspěvek: 40 € (studující),
45 € (pracující)

Beitrag: 65 € (Lernende),
80 € (Berufstätige)

Příspěvek: 65 € (studující),
80 € (pracující)

Beitrag: 50 € (Lernende),
65 € (Berufstätige)

Příspěvek: 50 € (studující),
65 € (pracující)

Kdy: 9. září 2017

www.festdesglaubens.de

In Fulda leben wir in der Kommunität Mario Borzaga. Hier laufen
die Fäden unserer Jugendseelsorge zusammen. Unsere Tür steht
immer offen!
Da zu unserer Ordensprovinz die drei Länder Deutschland,
Österreich und Tschechien gehören, ist auch unsere Kommunität
international und dieser Flyer in zwei Sprachen geschrieben.
Wir freuen uns auf dich!
Fuldská komunita Mario Borzaga, ve které žijí tři obláti, je místem,
kde se sbíhají cesty naší misie s mládeží. Její dveře zůstávají stále
otevřené každému, kdo by chtěl zakusit život společenství.
Jelikož se naše řeholní provincie skládá ze tří zemí (Česko,
Německo a Rakousko), je i naše komunita mezinárodní.
Těšíme se na tebe!
P. Vlastimil Kadlec OMI, P. Jens Watteroth OMI, Fr. Karel Mec OMI
Kommunität Mario Borzaga
OMI-Jugendseelsorge

Komunita Mario Borzaga
OMI misie s mládeží

Brüder-Grimm-Str. 1
D-36037 Fulda
jugend@oblaten.de
+49 6652 94 700

P. Vlastimil Kadlec OMI
+420 733 755 901

Bankverbindung:
IBAN: DE66 5305 0180
0070 0659 03
BIC: HELADEF1FDS
Sparkasse Fulda

P. Jens Watteroth OMI
+49 175 6468260
www.omi-jugend.de
www.oblati.cz
www.eugenspiegel.org
facebook.de/omijugend

