
  ČTVRTEK 
12. 8. 2021 

PÁTEK 
13. 8. 2021 

SOBOTA 
14. 8. 2021 

NEDĚLE 
15. 8. 2021 

9:00 
bohoslužba 

 

 
 

SAMPAN, 22. ročník 
 

Sampany jsou tradiční malé lodě 
používané k přepravě a na lov ryb  

v pobřežních oblastech a na řekách  
ve východní Asii.  

Samotné slovo „sampan“ pochází          
z původního kantonského výrazu      

pro lodě 三 板 (sam pan),                        
v doslovném překladu „tři prkna“,         

a odkazuje na konstrukci lodě. 

Stejně jako sampan,                                   
i Pán SAMu je tvořen třemi 

neoddělitelnými  částmi                            
- Bůh Otec, Syn Ježíš Kristus                     

a Duch Svatý.  

Tato Boží trojjedinost                              
je pro nás trochu mystériem,           
kterému plně neporozumíme.              

Ale pojďme se k tomu aspoň o krok 
přiblížit, když „nyní vidíme jako               

v zrcadle, jen v hádance…“. 

BŮH JAKO NÁŠ OCHRÁNCE 
Jan Fürst 

(Program pro děti zajištěn) 

BŮH JAKO NÁŠ PRŮVODCE 
Tibor Máhrik 

(Program pro děti zajištěn) 

 

 

 
 

 

BŮH JAKO NÁŠ CHLEBODÁRCE 
Roman Brzezina 

(Program pro děti zajištěn) 
 

Bohoslužba od 10:00 ! 10:15 
blok 1 

Jaký jsem rodič? |S| 
Marcela a Jan Fürstovi 
Čajový workshop |W| 

Jan Fedorowicz 

 

Atrakce  
pro děti 

 

Balkánské ozvěny |S| 
Aida Mujačić 

My Life Workshop |W|  
Kateřina Šurmanová 

 
Sportovní 
workshop 

(cvičení pro děti) 

 

11:45 
blok 2 

Růst a zralost křesťana |S| 
Jaroslav Vojta Hynek 

Origami |W| 
Eliška Bialońová  

Pletení 
tužkovníku 

workshop pro děti 
 od 8 let, 

mladší s rodiči 

S rodinou na jedné lodi |S| 
Tatiana a Tibor Máhrikovi 

Výroba vějířů |W| 
Lenka Poláchová 

Atrakce  
pro děti 

Atrakce pro děti 
po skončení bohoslužeb 

14:30 
blok 3 

Trojjediný Bůh a my 
- aneb jak se velké pravdy 

evangelia promítají  
do běžného života |S| 

Jiří Kostelník 
Génius Boëthius -

Meditativně  
introspektivní prostor |W| 

Jaroslav Vojta Hynek 

Malování  
na tvář 

(do 16:30) 

Homemade mýdla  
a šumivky do koupele|W| 

 Jola Bednárová 
(vhodné i pro děti) 

Tvoříme 
bubliny  

a 
 Atrakce 
pro děti  

 

DALŠÍ INFO: 

Program pro děti: 
V místě konání je dále  

k dispozici dětský koutek  
se skluzavkou a houpačkami. 

SAM ORLOVÁ 
pořádá 

Benjamín Orlová, z. s. 

Více informací na: 

www.samorlova.cz 
www.fb.com/samorlova 

www.instagram.com/samorlova6 

Akci podpořili: 

 

 

 

 

 

15:00 
blok 3 ½ 

Karin Lednická 
beseda se 

spisovatelkou, 
 autorské čtení 

a  
podepisování 

knih 

 

16:00 
blok 4 

 
Thajsko |C| 

Robert Kaleta 
Kreativní prohlížečování  

a internetová 
(ne)bezpečnost |W| 

Šimon Janča 

 
 
 

Kreativní 
workshop  

pro děti 
 

 

Jídlo budiž 
mým lékem 
aneb co se v 

ordinaci 
nedozvím 

|W|  
Ladislav 

Šíma 

 

Popleta UKU 
(program pro děti) 

16:30 
blok 4 ½ 

Daniela 
Drtinová 

online beseda 
s reportérkou 

18:00 
bohoslužba 

BŮH JAKO NÁŠ ZÁKLAD 
Martin Piętak 

(Program pro děti zajištěn) 

BŮH JAKO NÁŠ DOMOV 
Jiří Kostelník 

(Program pro děti zajištěn) 

BŮH JAKO NÁŠ HNACÍ MOTOR 
Dariusz Sputo 

(Program pro děti zajištěn) 

20:00 
koncert 

MY DVA TRIO VERONIKA JUNE 
KACZI 

MERCEDES BAND  
(CHVÁLY OD 22:00) 

Vysvětlivky:  |S| - seminář, |W| - workshop, |C| - cestopis V průběhu akce prosíme o dodržování vládních a jiných hygienických opatření. Děkujeme ! Změna programu vyhrazena! 


