
 
YMCA Familia vás zve na  

FIRMING (PÁTÝ MUŽSKÝ RITUÁL ODPOVĚDNOSTI) 

 Vede - P. Petr Glogar, OCD 

 

Pro koho: Výlučně pro chlapy, kteří v minulých letech absolvovali mužskou iniciaci (Mužský 

rituál přechodu do zralé dospělosti - MROP).   

Kde: Nesměř u Velkého Meziříčí 

Kdy: 17. - 20.9.2022 

Začátek: V sobotu 17.9.2022 v 18:00 hod. účastí na závěrečném rituálu iniciace 2022 

Konec: V úterý 20.9.2022 v cca 15:00 hod 

Cena: 2.500,- Kč 

 
Během naší vlastní Iniciace jsme prošli čtyřmi rituály.  Vykročili jsme do světa s pěti základními zprávami 

pro náš další život. Mnozí jsme vstřebávali tuto zkušenost, aby se tak postupně stávala součástí naší práce, 

vztahů a místa, kde žijeme.  Mnozí jsme na sobě a se svým životem tvrdě pracovali.  Díky i této iniciační 

zkušenosti nacházíme lék na mnohé trápení a vnášíme do světa pozitivní změnu smýšlení. 

Proto vás zveme na FIRMING - Pátý iniciační ritual (inspirovaný františkánským knězem a řeholníkem 

Richardem Rohrem), který má upevnit to, čemu jsme se naučili. Neopustit práci na sobě a přejít na práci 

pro druhé. Odpovědnost nás formuje, pomáhá nám měnit sebe a zároveň nás činí spoluodpovědnými za 

dílo stvoření. Zpevnit nás v utváření prostoru pro ostatní a předávat svou zkušenost druhým. 

Zkušenost rituálu a hluboké duchovní tradice nám pomáhají integrovat odlišné postoje, které nalézáme 

v nás samotných.  

Čas rituálu je rozdělen do přednášek, práce ve skupince a rituálů. Součástí programu je být den a noc o 

samotě v přírodě. 

Poznámka: Devatenáctý ročník Mužského rituálu přechodu do zralé dospělosti se bude konat 

ve dnech 14.-18.9.2022. Účast na sobotním závěrečném rituálu i na nedělním dopoledním 

programu považujeme za důležitou součást přípravy na vlastní Pátý mužský rituál odpovědnosti, 

který začne v neděli večer. Proto je podmínkou vaší účasti sobotní příjezd.  

 

Dotazy: Tel. 776 572 770 (Carlos Plechl), případně mailem na karel.plechl@fortna.eu.  
                            Tel. 777 111 134 (Pavel Hrdina) 
 

Za organizátory 

Petr Glogar, Ludva Hegrlík, Pavel Hrdina, Zdeněk Michalec a Carlos Plechl 

mailto:karel.plechl@fortna.eu

