
Pozvánka na promítání filmového dokumentu  
s diskusí 

 
 

 V rámci NET FOR GOD: 
        
 

        
Tati, kde jsi? Slova, která by mohla říct spousta dětí z Martiniku. Protože otec je zde často nepřítomný, 
děti pak vychovávají samotné ženy. Hodně vypovídá tento údaj: je zde třikrát víc rodin, v nichž je 
pouze jeden rodič, než v kontinentální části Francie. Ale život s Kristem ukazuje, že minulost lze 
překonat. Pastorační služba pro muže, vzniklá z popudu diecéze, umožňuje mužům znovu nalézt své 
místo v rodině a v církvi. Podobně pomáhají dny smíření otců se syny, nebo kroky obrácení během 
setkání Kána.  

 
Setkání se uskuteční  

 dne 27. ledna 2022 na faře ve Vamberku v 
19:30 hod.    

 
Setkání bude spojeno s malým občerstvením. 

 
Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR 
GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o 

jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve 
víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě. 
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Poznámky k setkání NET FOR GOD 

Název filmu: Tati, kde jsi? 

Místo, den:  

Úvod: Tati, kde jsi? Slova, která by mohla říct spousta dětí z Martiniku. Protože otec je zde často 
nepřítomný, děti pak vychovávají samotné ženy. Hodně vypovídá tento údaj: je zde třikrát 
víc rodin, v nichž je pouze jeden rodič, než v kontinentální části Francie. Ale život s Kristem 
ukazuje, že minulost lze překonat. Pastorační služba pro muže, vzniklá z popudu diecéze, 
umožňuje mužům znovu nalézt své místo v rodině a v církvi. Podobně pomáhají dny 
smíření otců se syny, nebo kroky obrácení během setkání Kána. 

Slovo na 
měsíc: 

Efezanům 3, 14-16: „Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský 
i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a 
upevnil ‚vnitřní člověk‘.“  

Přímluvy na 
měsíc: 

Pan Pane, náš nebeský Otče, svěřujeme ti všechny pozemské otce. Ať v tobě čerpají vnitřní 
sílu, aby byli vzpřímenými muži, odpovědnými, schopnými vést své děti k tobě; Uzdrav 
zraněné vzpomínky; Obnov jednotu a pokoj v srdcích všech rodin.  

Otázky: 1) Jak mě film oslovuje, co se týká mojí odpovědnosti, kterou mám jakožto muž nebo 
jakožto žena v rodině, v práci, v mých závazcích? 

2) Oslovuje mě postava sv. Josefa, přítomná v evangeliích a vzpomínaná ve filmu? 
Jakým způsobem 

3) Tady a teď 
Poznámky:  
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