
 
 

 

 

 
 

 

 

Víkend židovských tanců 
Duchovní cvičení: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“ Pís 2, 10 

Penzion Panský dům, 27. - 29. 10. 2017 

 
Přijeďte do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a izraelských tanců. 
Tyto tance nám slouží k radosti. Je v nich mnoho dávného moudra. Biblické tance jsou vyjádřením našeho 
těla, tedy modlitbou těla. Nemluví jen hlava a ústa, ale modlí se celé tělo.  
Na druhou stranu dělat něco společně skrývá v sobě radost - dáváme a zároveň dostáváme. Přijeďte tuto 
zkušenost zažít na vlastní kůži. 
 
Jak říká Monika, která duchovní cvičení povede: „Leží mi na srdci, věnovat se ženám ještě trochu jiným 
způsobem, než je obvyklé při duchovních obnovách…“ 
 

Chci navštívit Tvůj chrám, 
chci zahlédnout Tvou tvář, 

chci vidět Tvůj jas, 
chci být s Tebou… 

 
 

 



 

Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1, IČ: 00445100, www.apha.cz 

 
Cena pro účastníka 
2 150 Kč    Duchovní cvičení s ubytováním a plnou penzí v jednolůžkovém pokoji 
1 950 Kč    Duchovní cvičení s ubytováním a plnou penzí ve dvoulůžkovém pokoji 
 
Předběžný harmonogram: 
Pátek  
17,00  Příjezd a ubytování 
18,00  Mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí 
19,00  Večeře 
19,30  Organizační podrobnosti pobytu, krátké představení, úvodní slovo k biblickým tancům a společná 

modlitba, film Noc s králem 
 
Sobota  
8,00  Snídaně  
9,00  Dopolední blok biblických tanců 
11,00 Přestávka na dopolední kávu 
11,45 Mše svatá 
13,00  Oběd 
15,30 Odpolední blok biblických tanců 
17,30 Přestávka  
18,00 Přednáška 
19,00  Večeře 
20,00  Večerní blok biblických tanců a večerní modlitba 
 
Neděle  
7,30    Snídaně 
8,30  Mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále  
9,30  Dopolední blok biblických tanců 
11,00 Přestávka na dopolední kávu 
11,15 Závěrečné sdílení 
13,00  Oběd 
14,00 Krátká procházka po okolí pro zájemce 
15,00 Odjezd 
 
Osoby a obsazení 
Lenka Trčková – paní domu, provozní zabezpečení 
Kristina Poláčková – zabezpečení akce 
Monika Podkalská 
P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska AP 
 
Sebou pohodlnou a pevnou obuv 
 
Přihlášení  
 
Přihlásit se můžete na e-mailu info@panskydumrozmital.cz nebo na telefonu 734 435 295, kde Vám také rádi 
zodpovíme jakékoliv případné dotazy. 
 
Pokud by se na duchovní cvičení přihlásilo méně než 10 zájemců, může být týden předem odvoláno. 
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