
KONFERENCE KURZY ALFA PRO MLÁDEŽ
Kurzy Alfa probíhají v různých českých sborech již řadu let, doposud však byly určené 
především pro zájemce z řad dospělých. Ve dnech 13.-14. ledna 2012 proběhne ve spolupráci s 
týmem zkušených vedoucích mládežnické Alfy z Holandska konference zaměřená na pořádání 
kurzů Alfa pro mládež, kde se dozvíte vše nezbytné pro uspořádání mládežnických kurzů. 
Budou zde představeny i kompletní materiály připravené pro sbory a mládeže, které by chtěly 
začít Alfu používat při práci s teenagery.

Konferenci pořádá Křesťanská akademie mladých ve spolupráci s českou kanceláří kurzů Alfa.

Co jsou Kurzy Alfa
Kurzy Alfa jsou tvořeny sérií promluv na klíčová témata, 
související s křesťanskou vírou. Představují skvělý evangelizační 
nástroj, jak oslovit své spolužáky, přátele a známé. Jednotlivá 
setkání probíhají v neformální a uvolněné atmosféře podle 
následujícího schématu:

VEČEŘE Každé setkání začíná společným jídlem, které dává 
účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

PROMLUVA na dané téma večera. Pro ilustraci hlavní myšlenky 
se používají např. ukázky z filmů.

DISKUSE Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách. Dává 
účastníkům prostor naslouchat, získávat informace, diskutovat 
a objevovat. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a dát 
účastníkům možnost, aby vyjadřovali své názory.

Více informací o kurzech Alfa najdete na www.kurzyalfa.cz. 

Informace o konferenci:

Místo: Modlitebna BJB Brno – Smetanova 20

Termín: 13.–14. ledna 2012

Hlavní řečník: Jonathan Westerkamp (NL), evropský koordinátor   
kurzů Alfa pro mládež 

Cena: 190 Kč v ceně NENÍ zahrnuto ubytování ani strava.
Konferenční poplatek se bude vybírat v hotovosti při registraci.

Ubytování: místní základní škola (nutný vlastní spacák a karimatka), 
vzhledem k pozdnímu ukončení konference je možné ve škole přespat 
nejen z pátku na sobotu ale i ze soboty na neděli. Počet nocí uveďte 
prosím v přihlášce; jedna noc stojí 50 Kč.

Strava: Stravu během konference nebudeme v zájmu co nejnižší ceny 
zajišťovat, pro zájemce však můžeme na sobotu objednat bagetu 
(cena 50 Kč).

Přihláška: přihlásit se můžete pomocí on-line formuláře, který najdete 
na www.kam.cz. Přihlašujte se prosím do konce roku 2011.

Kontakt: Tomáš Kolman, tomas.kolman@kam.cz



PROGRAM KONFERENCE

Pátek
18:00  Registrace
18:30  Přivítání, chvály
19:00  1. setkání – Vize služby mladým lidem
19:50  2. setkání – Co je to Alfa a Alfa pro mládež? Hodnoty a teologie Alfy pro mládež
21:15  Závěr dne

Sobota
8:30  Chvály
9:00  3. setkání – Jak uspořádat Alfu pro mládež
10:00  4. setkání – Malé skupinky
11:00  Přestávka
11:30  5. setkání – Služba
13:00  Přestávka na oběd
14:30  6. setkání – Příklad večera na Alfě pro mládež
15:00  Semináře 1:
   Jak používat kreativní ilustrace
   Jak se s mladými lidmi začít modlit
   Chvály na setkáních Alfy
16:00  Přestávka
16:30  Semináře 2:
   Jak uspořádat víkend o Duchu svatém a lekci o uzdravení
   Jak se stát vedoucím týmu Alfy pro mládež
17:30  Otázky a odpovědi
18:00  Přestávka na večeři
19:00  Chvály
  7. setkání – Příklad večera na víkendu s Alfou:
  Kdo je a co dělá Duch svatý? Jak mohu být naplněn Duchem?
21:00  Závěr konference

Neděle  (volitelné)
10:00  nedělní bohoslužba (káže hlavní řečník konference Alfa pro mládež)


