
K  resťanské     amatérske letné kino vo     Vavrišove  
Exit 316: Jiná dimenze
8.  7.  2010;  štvrtok;  18,00;  22  min,  CZ,.  Modlitebňa  BJB 
Vavrišovo, (vhodné pre 11-16), Vstupné: 0,00 EUR;

Máte niekedy pocit,  že Váš život nie je len séria náhodných 
okolností, ale že niečo 
niekde  sleduje  dianie 
a dokonca  občas 
zasahuje do toho, ako 
sa  veci  vyvíjajú?  Je 
možné dívať sa na svet 
tak,  že  existuje  v 3 
dimenziách,  ktoré 
môžeme  priamo 
zažívať  a zmerať 

vlastnými  zmyslami.  Ale niektorí  ľudia veria,  že existuje tiež 
duchovná  dimenzia.  Veria,  že  to,  čo  sa  deje  v neviditeľnom 
svete, má priamy dopad na svet, v ktorom žijeme. Čo si myslíte 
Vy?

Exit 316: Zklamání
15.  7.  2010;  štvrtok;  18,00;  22  min.,  CZ,  Modlitebňa  BJB  
Vavrišovo, (vhodné pre 11-16), Vstupné: 0,00 EUR; 

Jednou z veľmi bolestných súčastí ľudského života je sklamanie. 
Bolí, ale asi nikto sa mu 
nevyhne.  Čo  s ním? 
Znamená  definitívny 
koniec?  Alebo  naopak 
môže sklamane mnohé 
veci začať? Možno áno, 
ale  v žiadnom  prípade 
to  nepôjde  samé.  Stojí 
však zato skúsiť to! 

H2O: Smädný (  po zmene  )  
9. 7. 2010; Piatok; 18,00; 20 min., ENG, titulky; Modlitebňa 
BJB Vavrišovo, Vstupné: 0,00 EUR; 

Hľadáme niečo čo má skutočnú hodnotu, pričom ani nemáme 
istotu  čo  to  vlastne 
je...  Nebýva  život 
o tom istom? Príďte sa 
po  horúcom  letnom 
dni  osviežiť 
vydareným 
podobenstvom 
o stratenom  prsteni. 
Kvalitne  spracovaný 
jednoduchý príbeh Vás 

upriami na to, čo je v živote podstatné. 

H2O: Znečistená (cirkev)
16. 7. 2010; piatok; 18,00; 31 min.; ENG, titulky Modlitebňa BJB 
Vavrišovo, Vstupné: 0,00 EUR; 

Čo Vám napadne pri  slove „cirkev“? A čo  Vám zíde na um pri 
slove  „kresťan“? 
Väčšine  ľudí  nič 
pozitívne..  Cirkev  je 
znečistená a kvôli  tomu 
sa  často  míňa  svojmu 
účelu.  Má  teda  ešte 
nejaký  zmysel?  Tento 
diel  H2O  si  vyžaduje 
odvahu od tých,  čo  do 
cirkvi patria, aj od tých, 

ktorí ju zaznávajú. Príďte si vypočuť hlboké vyznanie.. 

Narnia: Lev, šatník a čarodejnica
10.  7.  2010;  sobota;  18,10;  125  min.,  SVK,  Kultúrny  dom  
Vavrišovo; Vstupné: 0,00 Eur. 
V tomto dome je mnoho izieb a mnoho dverí.  Ale iba jedny 

vedú  do  iného  sveta…  Vo  svete 
Narnie sa rozprávajú tisíce príbehov. 
Toto je prvý z nich. Štyria súrodenci 
museli  opustiť  Londýn  kvôli  vojne, 
aby na vidieku našli nový svet. Svet 
tajomný,  svet  kde  dobro  zvíťazí, 
svet, ktorý čaká na každého z nás... 
Prvý  diel  veľkolepej  fantastickej 

série z produkcie Walt Disney Pictures podľa diela C. S. Lewisa 
od režiséra Shrekov.

Druhá šanca
17. 7. 2010; sobota; 18,10; 102 min., ENG, titulky, Kultúrny dom 
Vavrišovo; Vstupné: 0,00 Eur.  

Ambiciózny kazateľ je poslaný do sesterského zboru v černošskej 
oblasti, aby sa tam „priučil“. Je 
konfrontovaný  so  svojskými 
praktikami  miestneho 
kazateľa,  ktorý  v  zápase  s 
drogovými  dílermi,  pasákmi  a 
politickou  lobby  nastavuje 
vlastnú  kožu  za  svoje 
„ovečky“.  Je  vystavený 

mnohým situáciám,  ktoré  vo  svojom pôvodnom zbore  nevidel. 
Rovnaká viera, rovnaké mesto, ale iné svety. Autori filmu otvárajú 
jeden  zo  zásadných  problémov  v  cirkvi.  Je  ním  nedostatočná 
osobná  angažovanosť  a  nasadenie  za  bránami  kostolov  a 
zakrývanie si očí pred problémami zraniteľných skupín na okraji...

Akciu organizuje  :  Akciu podporujú: Cirkevný zbor 
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Exit 316: Odpuštění
22.  7.  2010;  štvrtok;  18,00;  22  min.,  CZ,  Modlitebňa  BJB 
Vavrišovo, (vhodné pre 11-16), Vstupné: 0,00 EUR; 

Keď  Vás  niekto  zraní  alebo  sklame,  môžete  si  nosiť  v srdci 
nevyriešené  veci  na 
mnoho rokov. Časom 
všetko  môže  prerásť 
v horkosť  a  spôsobiť, 
že  sa  stiahnete  do 
seba, alebo postavíte 
múry  a  prekážky  vo 
vzťahu  s daným 
človekom  alebo 
ľuďmi.  Je  možné 

v takých situáciách vôbec odpustiť? Stretneme sa so životnými 
príbehmi  ľudí,  ktorí  otvorene  hovoria  o  svojich  výhrach  a 
prehrách v oblasti odpustenia iným aj sebe. Dokážete odpustiť 
Vy? 

Exit 316: Víra
29.  7.  2010;  štvrtok;  18,10;  22  min.,  CZ,  Modlitebňa  BJB  
Vavrišovo, (vhodné pre 11-16), Vstupné: 0,00 EUR; 

V predošlých dieloch Exitu sa veľa hovorí o viere a veriacich. Čo 
presne znamenajú tieto 
slová?  Je  viera  dar, 
ktorý dostávame, alebo 
niečo,  za  čo  sme  sami 
zodpovední?  Musíme 
„vypnúť“  rozum,  aby 
sme mohli  veriť,  alebo 
je  nutné  mať  100% 
dôkaz?  Odkiaľ  sa  berie 
viera?  Ak  máte  vieru, 

znamená  to,  že  všetko  je  možné?  Keď  niečomu  veľmi  veríte, 
môžete si byť istý, že sa to vďaka viere stane skutočnosťou? Ako 
máme vedieť, či má naša viera v živote skutočne význam a či je 
to, čomu veríme, pravda? 

H2O: Prameň (  lásky  )  
23. 7. 2010; piatok; 18,00; 32 min. ENG, titulky; Modlitebňa  
BJB Vavrišovo, Vstupné: 0,00 EUR; 

Viete, ktorým slovom je najčastejšie nazývaný Boh? Je to slovo 
„Otec“.  Naozaj 
môžeme Boha vnímať 
ako  svojho  Otca?  Čo 
to  pre  nás  znamená? 
A čo ak sme nemali to 
šťastie  vyrastať  pod 
dobrým  otcom  a tak 
predstava  Boha  ako 
otca pre nás vôbec nie 
je príjemná?

H2O: Priezračný (  život  )  
30. 7. 2010; piatok; 18,00; 21 min. ENG, titulky; Modlitebňa BJB 
Vavrišovo, Vstupné: 0,00 EUR; 

Keď Ježiš prvý krát kázal, povedal, že prišiel aby urobil štyri veci: 
oznámil  dobrú  správu 
chudobným, oznámil tým, čo sú 
väznení  prepustenie,  oznámil 
vyslobodenie  utláčaným 
a slepým vrátiť zrak. Teda prišiel 
kvôli  mladému  človekovi,  ktorý 
bojuje  so  závislosťou,  vyskúšal 

všetko,  ale  nič  nepomohlo.  Prišiel  kvôli  starostiam,  ktoré  nás 
uväznili. Prišiel kvôli žene, ktorá sa cíti osamelá a túži po láske. 
Prišiel  pre  tých,  ktorí  sú  zaslepení  túžbou  po  moci  a úspechu 
a nedokážu kvôli tomu vidieť o čo v živote vlastne ide. Zachránil 
ľudí keď bol na zemi a chce ich zachrániť aj dnes. Podobenstvo 
o smädnej  žene  nám  odhalí,  ako  Ježiš  vidí  náš  život  a  aké 
východiská ponúka.

Zhorí všetko, čo mám?
24. 7.  2010; sobota; 18,10; 114 min. ENG, titulky; Kultúrny  
dom Vavrišovo; Vstupné: 0,00 Eur.  

Caleb Holt je hasič, ktorý zachraňuje mnoho ľudí z plameňov. 
Zdá sa však, že z jeho 
manželstva zostane už 
iba popol. Keď všetko 
nasvedčuje  rozvodu, 
jeho  otec  mu  daruje 
denník  s množstvom 
rád,  ako  manželstvo 
zachrániť.  Caleb 
vďaka tomu postupne 
zisťuje, že najprv musí 

nájsť  Božiu  lásku,  aby  ju  mohol  odovzdať  svojej  manželke. 
Odhodlá sa? Vytrvá? Bude to mať pre jeho manželstvo naozaj 
nejaký zmysel? 

Nezlomná vůle
31.  7.  2010;  sobota;  18,10;  111  min.  CZ;  Kultúrny  dom  
Vavrišovo; 8+; Vstupné: 0,00 Eur.  

Film približuje život Williama Wilberforcera (Ioan Gruffudd), ktorý 
bol významným politik a hlavne bojovník za 
zrušenie otroctva v Anglicku na prelome 18. 
a 19. storočia. Snímka zachytáva časť jeho 
života.  Začína  v  jeho  34  rokoch,  kedy 
unavený nekonečnou snahou o zmenu práv 
černošských  otrokov  odchádza  na  vidiek. 
Tam  stretáva  krásnu  Barbaru  (Romola 
Garai),  budúcu  manželku,  a Boha.  Tieto 
stretnutia  môžu  byť  pre  neho  novým 
povzbudením  v  bitke  za  slobodu 
zotročených afrických domorodcov. Prijme 
novú výzvu? Ak áno, vyhrajú spoločne tento 
boj? 
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