Kako poteka Alfa?
Ob večerih, po eno srečanje na teden.
Na začetku vsakega srečanja je čas za
prigrizek, ki je odlična priložnost za
spoznavanje ostalih udeležencev in
ustvarjanje novih prijateljstev.
Za sprostitev, zbližanje in pripravo na
pogovor zapojemo nekaj pesmi ob
spremljavi kitare ali drugih instrumentov.

Sledi predstavitev nosilne teme, ki je jedro
večera.
Po poslušanju nosilne teme se udeleženci
razdelimo v manjše skupine za sproščen
pogovor. To je kraj in čas, ko nobeno
vprašanje ni preveč enostavno, prezahtevno
ali preveč provokativno.

Kaj je Alfa?
Tečaj Alfa je praktična predstavitev krščanske
vere, oblikovana v prvi vrsti za ljudi,
ki ne hodijo v cerkev in za tiste,
ki šele odkrivajo krščanstvo.
Prav tako pomaga poživiti vero tistim,
ki so že praktični katoličani.
Je sproščen, zabaven, prijateljski in
neobvezujoč način, kako odkriti in poglobiti
krščansko vero brez omejitev in zavor.

Kakšna je cena tečaja?
Tečaj Alfa je brezplačen.

Kje in kdaj poteka Alfa?
Ljubljana - Podutik, Podutiška 130
(Župnijska dvorana)
Začetek: 13. 10. 2016 ob 20 h

Dodatne informacije in prijave
Če bi se radi osebno pogovorili o tečaju
ali se želite prijaviti, pokličite:
031 388 380 (Jože)
031 557 413 (Marko)

Odkrivaj pomen življenja

Datumi in posamezne teme tečaja:
13. 10. 2016: Uvodni večer
Je v življenju kaj več kot to?
20. 10. 2016:
Kdo je Jezus?
27. 10. 2016:
Zakaj je Jezus umrl? Vstajenje?
3. 11. 2016:
Sem prepričan, da verujem?
10. 11. 2016:
Zakaj in kako naj molim?
17. 11. 2016:
Zakaj in kako naj berem Sveto pismo?
25./26./27.11. 2016
Duhovni vikend: Sveti Duh, sveta maša,
evharistija, Božje usmiljenje
8. 12. 2016:
Kaj je Cerkev?
15. 12. 2016:
Ali Bog tudi danes ozdravlja?
22. 12. 2016:
Kako me Bog vodi; kaj je božja volja?
5. 1. 2017
Kako naj se upiram zlu ?
12. 1. 2017:
Kako naj o Božji ljubezni govorim drugim?
19. 1. 2017:
Praznovanje in zaključek tečaja

Je v življenju kaj več od denarja, službe in
zdravja?
Kako najti smisel življenja?
Je mogoče odpuščati sočloveku? Kolikokrat?
Kakšen pomen ima Jezus za naše življenje
danes? Evharistija ?
Na ta in še na mnoga druga vprašanja boste
dobili odgovore na tečaju Alfa.
V tej zloženki je nekaj osnovnih
podatkov, še bolje pa boste tečaj spoznali,
če obiščete spletno stran

www.alfatecaj.si ali
http://zupnija-lj-podutik.rkc.si/

»Preden sem se udeležil Alfe, sem bil precej
skeptičen. A izkazalo se je, da se počutim
izvrstno, ko lahko postavim katerokoli vprašanje
brez zamere ali zavračanja. Vprašam, poslušam
razlage in mnenja drugih in si na koncu ustvarim
lastno prepričanje, ki je precej drugačno od
tistega pred tečajem.
Čudovita izkušnja!«
Jan
»Vsekakor govorim o super izkušnji,ki mi
je utrdila zaupanje v Boga (sedaj sem še
bolj prepričana, da je vedno in povsod z
mano…) in razširila krog poznanstva ljudi, ki so
točno takšni, kakršne bi si želela za prijatelje…
Lahko rečem, da se je v mojem življenju nekaj
zagotovo spremenilo, vendar je to težko
opisati.«
Ana
»Meni in prepričan sem, da tudi mnogim
drugim, je Alfa spremenila življenje. Postal sem
bolj vesel in odprt za življenje. «
Peter
»Pomirjena sem. Čeprav kot mati samohranilka
še vedno nimam lahkega življenja, sedaj vem, da
me spremlja Jezus. Kako? Preko prijateljev, ki
sem jih spoznala na Alfi. Vedela sem, da nekaj
manjka, a sedaj sem to našla.«
Julija

