Duchovní program
na Prague Pride 2016
Bohoslužba v předvečer Prague Pride
7. srpna 2016 v 19:30
Martin ve zdi, Martinská ul., Praha 1
Je již tradicí, že Prague Pride začíná bohoslužbou. Na řádné bohoslužbě
v kostele u Martina ve zdi představíme svůj program a budeme se modlit
za požehnání pro celou Prague Pride.
Panel na téma: Transgender a víra
10. srpna 2016 v 17:00
Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova ul. 37, Praha 1
Je transsexualita proti Božímu plánu? Nebo by se lesby a gayové měli nechat
„přeoperovat“? Je v náboženství místo pro transgender? O tom všem promluví
Adam, transgender muž a bývalý redaktor Rádia Vaticana, a další hosté.
Shannon Kearns: Křesťanská láska a queer teologie
11. srpna 2016 v 19:00
Divadlo u Valšů, ul. Karoliny Světlé 18, Praha 1
Shannon Kearns působí ve Spojených státech jako kněz starokatolické církve
a je prvním (a možná jediným) otevřeně trans mužem vysvěceným na kněze.
Zabývá se queer teologií a právě z této pozice promluví na téma křesťanské
lásky – skutečně bezpodmínečné a skutečně pro všechny.
Mám teplé dítě – Coming out v rodině
12. srpna 2016 v 18:00
Komunitní a mateřské centrum Kampa, ul. U Sovových mlýnů 3, Praha 1
„Jsem gay / jsem lesba,“ řekne jednoho dne dítě. Co se tím pro rodiče mění?
Jak ukázat, že zůstávají milujícími rodiči a rodina je i nadále místem bezpečí,
důvěry a podpory? Po debatě bude od osmi následovat piknik v parku
na Kampě.
Bohoslužba pro účastníky Prague Pride
14. srpna 2016 ve 14:00
Martin ve zdi, Martinská ul., Praha 1
Logos Česká republika chce společnou bohoslužbou farářů různých církví
ukázat, že se lesby ani gayové nemusejí bát křesťanství ani křesťanů a že
nejhlasitější radikálové nejsou reprezentativním vzorkem Božího lidu. Přijďte se
o tom přesvědčit a poděkovat za týden, který jsme spolu mohli prožít.
Více o programu najdete na: http://bit.ly/29E9uur.

