PROMÍTÁNÍ U KAMEN
dům Komunity NOE │ fara Holostřevy
23. │ 24.│25. března 2018

Pátek 23│3
od 18:30 Sozialsuppe k dispozici
20:00 Interstellar
Christopher Nolan│USA / Velká Británie │2014 │169 min
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina
výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách:
cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi
hvězdami pro lidstvo nový domov. Bývalý NASA pilot a tým výzkumníků
se vydává skrz červí dírou na průzkum galaxie.

Sobota 24│ 3
9:00 vstávání, snídání
10:00 Maudie
Aisling Walsh │Irsko / Kanada │2016 │115 min
Maud je inteligentní žena se zářivýma očima, kterou od
dětství trápí artritida a každý pohyb je pro ni utrpením. Protože ale
touží po nezávislosti na své až příliš starostlivé rodině, odpoví na
inzerát, ve kterém 40letý starý mládenec Everett hledá hospodyni…

13:00 oběd
15:00 Děti úplňku
Veronika Stehlíková│Česká republika │2017 │52 min
Dokument autenticky vypráví příběhy 4 rodin, které pečují o
děti s tzv. nízkofunkčním autismem. Snímek vznikl z iniciativy manželů
Petry a Petra Třešňákových. Poté, co jejich dcera Dorota v šesti letech
skončila hospitalizovaná v dětské psychiatrické léčebně, si uvědomili,
že Česko nenabízí takto postiženým dětem žádnou důstojnou
budoucnost.

16:30 Don Camillo

Julien Duvivier │Itálie │1952 │107 min
Don Camillo je farářem v italském městečku, jež se snaží
ovládnout komunisté, kterým zejména vadí, jakou moc stále ještě mají
farářova slova. Komunistům nedělá největší starost opozice, ale místní
farář Camillo. Don Camillo ale neposlouchá jen Boha, ale především
své svědomí a svůj rozum. V případě konfliktu se nebojí použít pěsti.
Takového svobodomyslného člověka potřebují komunisté z vesnice
odstranit.

19:00 večeře
20:00 Lepa sela lepo gore

Srđan Dragojević│Jugoslávie │1996 │115 min
Film byl natočen ještě za války v Bosně a Hercegovině, na
území republiky srbské. Jeho výchozí situací je uváznutí skupiny
srbských vojáků v opuštěném tunelu obleženém bosenskými
muslimy. Hlavním motivem snímku je idea bratrství a jednoty, ve filmu
zosobněna přátelstvím Srba a muslima, které je ve válce vystaveno
zkoušce.
+ krátké povídání o Bosně – cestovatelky Šárka a Hanka

Cca 22 h noční bohoslužba slova
Stalo se to již tradicí - po posledním večerním filmu se v noci ze
soboty na neděli sejdeme u ohně na zahradě se zelenými ratolestmi.
Pokropíme je očistnou vodou a vydáme za tichého svitu pochodní
krátkým procesím do kostela. Tam bude pokračovat bohoslužba
Květné neděle. Pro každého, kdo o to bude stát.

neděle 25│3
8.30
9:30

vstávání, snídání
Modrá Planeta II

James Honeyborne│Velká Británie │2017 │50 min
Vstupte do světa podmanivé krásy a objevte nové druhy,
prohlédněte si dosud nespatřená místa a buďte svědky příběhů a
zápasů o přežití, jaké kamerou dosud nebyly zachyceny. Modrá
planeta je první dokumentární seriál, který tak obsáhle vypráví o
historii světových oceánů.

11:45 Vrah skrývá tvář

Petr Schulhoff│Československo│1966 │94 min
V lese nedaleko Drahovic je objevena mrtvola mladé ženy.
Na místo přijíždí zkušení kriminalisté, rozbíhá se obvyklý kolotoč
namáhavého vyšetřování. Podezřelých je mnoho a slepých cest ještě
více. Nejde však jen o prostou detektivku. Film byl natočen způsobem,
který je blízký postupům tzv. nové vlny české kinematografie. Tísnivý
zvuk a kamera podtrhávají syrovou atmosféru blíže nespecifikované
obce kdesi na venkově, pravděpodobně v pohraničí.
V hlavních rolích Rudolf Hrušínský, Radoslav Brzobohatý a další.

13.00 oběd
Po obědě uvítáme pomoc s úklidem po akci.

Změna programu vyhrazena. Těšíme se! Komunita Noe. (www.komunitanoe.cz)

