[Emil NOLDE]

LA MORT
Una oportunitat per a l’agraïment
Amb aquest cap de setmana volem oferir-vos la possibilitat de compartir,
de debatre, de parlar sobre la mort com d’una oportunitat per a
l’agraïment. No es tracta d’un espai d’acompanyament al dol, sinó de la
possibilitat de portar a la nostra conversa, pensament i sentiment, la mort
i el que ella ens suggereix.

Monestir de Sant Benet de Montserrat [Gna. Rosó]

Data / 09 - 10 d’Abril de 2016
Preu / 89€ activitat + 46€ hostatgeria = 135€ (tot inclòs)
Places limitades / habitacions a compartir
Inscripcions / r-cursos@monestirsantbenetmontserrat.com

Dissabte
•
•
•
•

•
•
•
•
•

10:00 – 10:30h
10:45 – 11:45h
11:45 – 13:00h
13:15 – 13:30h

Arribada
El Llibre de Job – Revisió teatralitzada
Presentació
Sexta (pregària opcional)

13:30h

Dinar

15:30 – 16:30h
16:45 – 17:15h
17:30 – 18:30h
18:45 – 19:15h
19:30 – 20:30h

El silenci – xerrada
Mirant-nos al mirall – exercici
Posada en comú
Vespres (pregària opcional)
Parlem de les nostres pèrdues – col·loqui

20:30h

Sopar

• 21:30 – 21:45h

Completes (pregària opcional)

Diumenge
• 06:30 – 07:10h
• 08:00 – 09:30h

•
•
•
•

Matines (pregària opcional)
Laudes i Eucaristia (pregària opcional)

09:45h

Esmorzar

10:15 – 11:15h
11:15 – 12:15h
12:15 – 13:00h
13:15 – 13:30h

La buidor – xerrada
Donar i rebre afecte – exercici
Posada en comú
Sexta (pregària opcional)

13:30h

Dinar

• 15:30 – 16:30h
• 16:30 – 17:30h
• 17:30 – 18:00h

L’agraïment – xerrada
Posada en comú i valoració final
Comiat

PRESENTA
EL LLIBRE DE JOB – Revisió musical teatralitzada del text clàssic en 4 actes.
AMB
- Lissa BURKHOLDER
Clavecinista. Interpreta la música de J.S.BACH
- Joan ADELL
Actor. Interpreta els papers de Narrador – Déu – Job
- Àlex BARÒ
Professor de seitai. Preparador de músics. Interpreta l’Acusador

Job, en hebreu on és Déu Pare, no és la veu d’un home. És la veu d’un
temps amb la seva tragèdia; la veu d’un temps que conviu amb la
pèrdua i la mort. El llibre de Job relata el problema del sentit de la vida.
Relata el dolor d’un temps que no pateix pel que viu, sinó perquè no hi
ha Déu en el que viu. El llibre de Job narra els anys d’un home –d’un
temps– en lluita interior, amb dubtes i silencis, pensant, insultant i
pregant Déu.

QUE NO ET FACI POR LA MORT I NO TE’N FARÀ LA VIDA – Epicur.

