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Bošínská cesta je synonymem pro širší okruh činností, které jsme již započali a rádi
bychom je prohloubili. Přejeme si vytvořit silné místo, které naváže na práci a tradici
našich předků a na 130letou historii. Dříve se jednalo čistě o církevní činnost. Nyní cítí
me, že Bošínská cesta musí mít širší rozměr, založený na potřebách 21. století. Vní
máme, že duchovní rozměr života přestává být doménou pouze církevních aktivit, ale
stále více oslovuje moderního člověka. Jsme otevřeni i spolupráci s obcemi a různým
nápadům.
Přejeme si, aby Bošínská cesta spojila všechny, kteří projeví zájem šířit principy repre
zentující pravé lidství, jako jsou tvůrčí potenciál jednotlivce, ochota pomáhat potřebným,
pro aktivita v oblasti občanské společnosti, opravdovost, skromnost, odvaha vzdorovat
populismu a extremistickým náladám dnešní doby a podpora zdravého sebevědomí. A
v tomto je a bude tento projekt ojedinělý. Bošínská cesta chce tyto principy šířit formou
kulturních a společenských akcí, besed a přednášek, a tím přispět k oživení skomírají
cího společenského života v tomto opomíjeném koutu Polabí.
Pro jaké akce jsme otevřeni?

-

Besedy a přednášky
Koncerty širokého spektra
Výstavy a společenská setkání
Práce a různá vystoupení škol a školek
Workshopy různých spolků a dobročinných organizací
Setkávání napříč kulturami a zvyky
I necírkevní svatební obřady
Vítání občánků
Věříme, že společně vymyslíme mnoho dalších a zajímavých akcí.

Práce naší Bošínské cesty již byla započata a proběhlo několik setkání. Těchto akcí se
účastnilo od 40 do 100 návštěvníků.
-

-

Koncert skupiny Pranic jaro 2018
Adventní koncert roku 2017
Oslava výročí 130 let od založení kostela v říjnu 2017
Setkání se senátorem Ing. Tomášem Czerninem
Doc. Pinc - téma Tolerance a Pluralizmus
Prof. Vokoun - téma Martin Luther
Jarní koncert v rámci noci kostelů 2017

Naším cílem je prohloubit společenskou sounáležitost, společenský rozhled a informo
vanost, osobní rozvoj, zvýšit duchovní hodnoty a tím lásku a laskavost, etiku a životní
hodnoty mezi co nejvíce lidmi v našem okolí. Dále bychom rádi pracovali napříč genera
cemi od mladých lidí, dětí až po seniory.
Bošínsk:1 cesta
Bošín č. 44. 289 33 Křinec
Číslo účtu: 2300415864/2010
Vlastimil Pkh ml.; mobil: 737 243 786
c-nrnil: bosin@ťvangnct.cz

