PŘEDNÁŠKY – pátek 17. srpna
Přehled přednášek a workshopů
pátek 17. srpna, 10.00–12.00
název přednášky
VÍRA, CÍRKEV, DUCHOVNÍ ŽIVOT
O druhých jen dobré…
Otázky a odpovědi na téma,
které vás pálí
Ježíš vyhání zlé duchy
K čemu potřebuji církev?
Když nevěřící kritizují staré chyby církve
Víra otevírá srdce, posiluje vůli
a osvětluje rozum
Odpuštění – základ geometrie života
Setkání s Kristem v jeho církvi
Tajemství liturgie
– prostor pro setkání s živým Bohem
MUDr. Ježíš z Nazareta
Zvláštní znamení touha
Potřebuje mladý člověk ke svému životu
společenství?

přednášející

místo

Ambrož David

č. 19

Balík Jan

č. 29

Brož Jaroslav
Duka Dominik
Herold Miroslav

č. 50
č. 5
č. 28

Hučko Ladislav

č. 17

Krausová Jitka
Mohelník Benedikt

č. 13
č. 21

Němeček Michal

č. 24

Strouhal René
Vácha Orko Marek

č. 20
č. 2

Vašínek Radek

KŘESŤAN A SVĚT (SVĚDECTVÍ O PROŽÍVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ
KŘESŤANSKÉ VÍRY)
Ekonomika společenství
Čalfová Mária
Křesťané na divadelních prknech?
Danko Pavol
Křesťanství a politika
Juránek Stanislav
– neslučitelné oblasti?
Sv. František – ochrana přírody
Kopečková Michaela
jako křesťanský postoj?
Pošli to dál aneb jak svědčit o víře
Petrášková Pavla
Jak je možné hlásat Krista
Sadílek Jakub
v České republice?
VZTAHY, SEXUALITA, MANŽELSTVÍ
Duchovní dimenze ve vztahu
Výzva pornografie

Jirsovi Jana a Prokop
Macák Marek

č. 9

č. 11
č. 15
č. 17
č. 17
č. 21
č. 19

č. 16
č. 22
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PPR jako katolická antikoncepce,
nebo je to jinak?
Tři na lásku

Novákovi Jitka a
Miroslav
Šmehilovi Lucie a
Martin

č. 18
č. 12

MÉDIA, PSYCHOLOGIE, MÓDA… (PŘEDNÁŠKY O TÉMATECH, KTERÁ
HÝBOU SOUČASNOU SPOLEČNOSTÍ)
O nemocných mentální anorexií
Gutová Viera
č. 19
Postoj křesťana k homosexualitě
Joch Roman
č. 14
a genderové rovnosti v dnešní společnosti
O bludných kruzích
Kašparů Jaroslav Max
č. 17
a bludných kamenech ve vztazích
Radost být ženou
Skočovský Karel
č. 10
Otázka eutanazie
Sieberovi Jana a Pavel
č. 14
Jak vybrat a nepřebrat
Uváčiková Alena
č. 13
aneb když je psychopat sympaťák
Stopy Boží jsou i na Youtube…!?
Všetula Libor
č. 25
WORKSHOPY
Dramatický workshop – vystup veřejně!
Workshop – Bezpečnost na internetu
Fotoworkshop: Objev jaká jsi
– Workshop o líčení, image
a profesionálním fotografování
Workshop o televizní tvorbě – Hledám
hřivny svoje, třeba je mohu najít v Noe
Workshop – Jak vést sbor a pracovat
s hlasem

Durdilová Tereza
Geršl Ondřej

č. 14
č. 23

Khalifa Jana, Menšl
Vavřinec

č. 22

Ryška Leoš

č. 25

Vacková Ludmila

č. 14

AMBROŽ DAVID

O druhých jen dobré…
O pomluvách, nactiutrhání, odsuzování – duchovní nespravedlnosti
místo: Sokolovna – malá tělocvična (č. 19)
Budeme si povídat o lidské přirozenosti a důstojnosti, která vychází z Božího
plánu a jeho lásky k nám. Zkusíme tak podpořit i vnímání své osobní hodnoty
a vážnosti provinění proti ní hříchem odsuzování. Téma bude doprovázeno
Božím Slovem i příklady ze života.
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P. ThLic. DAVID AMBROŽ, studoval morální teologii v Římě a nyní je sedm let
knězem. Působí ve farnosti Rájec-Jestřebí v brněnské diecézi.
BALÍK JAN

Otázky a odpovědi na téma, která vás pálí
O církvi, dogmatech, vztazích, sexualitě a mnoha dalších
místo: Farská humna (č. 29)
P. Jenda Balík bude odpovídat na dotazy, které mu položíte vy, kteří na skupinku s ním přijdete. Záleží na vás, co bude předmětem diskuze. Své dotazy
budete moci říct ústně, ale také napsat na papír. Už nyní si své otázky můžete
zaznamenat. Máte možnost se zeptat přesně na to, co vás zajímá.
P. ThDr. JAN BALÍK stál u zrodu Arcidiecézního centra života mládeže
– Nazaret a byl jedenáct let zodpovědný za pastoraci mládeže v pražské
arcidiecézi. Šest let byl farářem v Praze-Strašnicích. V současné době je již
podruhé ředitelem Sekce pro mládež ČBK a má na starosti organizaci celého
setkání. Je členem tvůrčího týmu časopisu IN! a je autorem řady knih pro
mladé (Máš na víc, Objevit tajemství růžence) a o pastoraci mládeže.
BROŽ JAROSLAV

Ježíš vyhání zlé duchy
O nebezpečí okultismu, magie a zlého ducha
místo: Sportovní hala (č. 50)
doporučení:
Moc vyhánět zlé duchy patří podle evangelií k základní výbavě apoštolů
a misionářů. Je tomu tak dosud? Má církev tuto moc? Potřebuje ji? Nejsou zlí
duchové projekce tajemných psychických sil, které my dnes umíme vysvětlit
racionálně? Přijďte hledat odpovědi na tyto a podobné otázky ve světle
Bible, učení církve a zkušeností ze služby kněze. Můžete klást své dotazy
a dovědět se informace, které už možná delší dobu hledáte. Odnesete si
i praktické rady, jak se stavět ke zvláštním projevům, které se dnes mohou ve
vašem okolí nebo dokonce ve vašem životě dít.
P. JAROSLAV BROŽ Th.D. studoval Písmo svaté v Římě a v Jeruzalémě. Vyučuje
Nový zákon na Katolické teologické fakultě v Praze a zabývá se především
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studiem listu Židům a tématikou kněžství v Bibli. Kromě své akademické práce také rád přednáší na duchovních cvičeních a spolupracuje s kongregací
Misionářek lásky, založené blahoslavenou Matkou Terezou z Kalkaty, v její
službě chudým.
DUKA DOMINIK

K čemu potřebuji církev?
O důležitosti a jedinečnosti katolické církve v životě člověka
místo: Klášterní kostel (č. 5)
Mnoho lidí dnes říká, že pro svoji víru v Boha žádnou církev nepotřebuje.
V Písmu svatém však můžeme číst Ježíšova slova, v nichž vysvětluje důležitost
společenství a církve. O nezbytnosti církve pro věřícího člověka v 21. století,
stejně jako o jedinečnosti katolické církve, bude pojednávat přednáška
kardinála Dominika Duky.
Kardinál ThLic. DOMINIK DUKA je 36. arcibiskup pražský, metropolita
a primas český. Zároveň je také předsedou České biskupské konference.
Letos v únoru mu papež Benedikt XVI. slavnostně udělil odznaky kardinálské
hodnosti. Je členem řádu dominikánů.
HEROLD MIROSLAV

Když nevěřící kritizují staré chyby církve…
Otázky na církevní historii
místo: Kino Vysočina (č. 28)
Jako věřící křesťan a katolík dříve nebo později narazím na bolestnou paměť
církve. Nejde jen o to, co odpovědět na výtky těch, kteří se od církve distancují,
protože se zašpinila křižáckými výpravami, čarodějnickými procesy, násilnou
rekatolizací a spoustou dalších negativ. Neméně důležité je, jak se k těmto
složitým a choulostivým otázkám postavím já sám, abych přitom neztratil
lásku k církvi. Pár podnětů a rad k tomu nabídne tato přednáška.
P. Mgr. MIROSLAV HEROLD, Lic. je kněz, jezuita. V současné době působí
v Brně jako vysokoškolský studentský kaplan. Vystudoval filosofii, teologii,
dějiny umění a církevní dějiny. Větší část studií absolvoval na Papežské univerzitě Gregoriáně v Římě. Svá studia se snaží zužitkovat nejenom v pastoraci,
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ale i ve spolupráci s médii. Podílel se na tvorbě několika televizních dokumentů,
převážně z dílny režiséra Otakára Maria Schmidta.
HUČKO LADISLAV

Víra otevírá srdce, posiluje vůli a osvětluje rozum
O víře a její důležitosti pro moderního člověka
místo: Zámek – zasedací místnost (č. 17)
doporučení:
Často se nerozlišuje křesťanská víra od jiných druhů víry, které jsou také
přirozeně potřebné, aby život člověka mohl probíhat. To, co vychází jenom
z rozumu, se přednostně týká „přirozené“ víry, „nadpřirozená“ víra je sice
také založená na rozumu, ale překračuje ho. Neprotiřečí mu však. Můžeme
říct, že kdo neužívá správně rozum, má těžkosti i s vírou. Víra totiž zpětně
působí na základní lidské mohutnosti a je posiluje: otevírá srdce, posiluje
vůli a osvětluje rozum. Je tam jakási zpětná vazba, která zásadně ovlivňuje
celý lidský život. Víra proto neznamená věřit v nějakou mrtvou ideu, ale je to
něco živého, je to vždycky setkání s živou osobou, s Ježíšem.
Biskup Doc. RNDr. ThDr. LADISLAV HUČKO, CSc. je apoštolský exarcha
Řeckokatolické církve v ČR. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Praze
a Lateránskou teologickou fakultu v Římě. Kromě toho vydal publikaci ve
slovenském jazyku s názvem Medzi vierou a rozumom. Vybrané kapitoly
interdisciplinárního dialogu. Byl profesorem dogmatické teologie v Košicích
a v roce 2003 byl jmenován apoštolským exarchou katolíků byzantského
obřadu v České republice.
KRAUSOVÁ JITKA

Odpuštění – základ geometrie života
O cestách vedoucích k odpuštění
místo: Dům dětí a mládeže (č. 13)
Co je vlastně odpuštění a neodpuštění? Co si pod tím představujeme?
Většinou něco jako „opravovník“ obecně oblíbených omylů. Tyto naše představy ale často brání plnému životu. Přednáška představí odpuštění jako
důležitou součást umění žít skutečně naplno.
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MUDr. JITKA KRAUSOVÁ pracovala jako psychiatrička a nyní působí
v Pastorálně terapeutické poradně při arcibiskupství v Olomouci. Žije
zasvěceným způsobem života jako laik v olomoucké arcidiecézi.
MOHELNÍK BENEDIKT

Setkání s Kristem v jeho církvi
O svátostech a jejich významu pro život věřících
místo: KD Vysočany – Dolní sál (č. 21)
doporučení:
Přednáška představí učení Druhého vatikánského koncilu o svátostech.
Výklad se zaměří především na místo svátostí v životě církve, o níž koncil
pojednává jako o události spásy. Od Letnic až do svého druhého příchodu
působí Kristus v síle Ducha svatého v církvi, aby ji oživoval a neustále
naplňoval svými dary. Po přednášce bude věnován dostatečný prostor pro
diskuzi s posluchači a pro jejich otázky.
P. BENEDIKT MOHELNÍK Th.D. je v současnosti provinciálem dominikánů
u nás. Přednáší teologii svátostí na Katolické teologické fakultě v Praze. Při
pražském dominikánském klášteře organizuje programy, které usilují o kontakt církve se sekularizovanou společností skrze kulturní a vzdělávací akce.
NĚMEČEK MICHAL

Tajemství liturgie – prostor pro setkání s živým
Bohem
O smyslu liturgie
místo: Zelená hora (č. 24)
Mše svatá bývá pro mnohé spíše povinností než radostným slavením
velikého tajemství. Neformálním způsobem poodhalíme, co se skrývá
za slovem „liturgie“. Objevíme, jak prožít mši svatou s radostí a jak si poradit
s liturgickými texty tak, aby k nám skutečně promlouvaly. Kdo bude pozorný,
zjistí nejen nové informace, ale zastaví se i nad vlastní osobní vírou.
P. Mgr. Ing. MICHAL NĚMEČEK pochází z Prahy, kde vystudoval strojní
fakultu. Po roce praxe v oboru vstoupil do semináře. Jako jáhen byl ustanoven
k duchovní službě v ADCM Nazaret v Praze a po vysvěcení na kněze (2002)
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působil ve Svatojánské koleji jako školní kaplan a učitel. Od roku 2012 působí
jako vikář pro pastoraci v Pražské arcidiecézi.
STROUHAL RENÉ

MUDr. Ježíš z Nazareta, lékař duší
aneb O prožívání svátosti smíření
místo: Sokolovna Dvorská (č. 20)
Svátost smíření mnozí prožívají jako nutné zlo, jiní jako obdarování.
Každopádně křesťany posunuje dále a dává duchovně růst. Přednáška chce
vysvětlit, proč chodit ke zpovědi, povzbudit v tom, jak ji prožívat, posilnit
svědectvím mladých, obohatit zkušeností zpovědníka. Podnětnou může
pro vás být i diskuze, která vám zodpoví vaše často skryté, avšak důležité
otazníky ohledně této svátosti.
P. Mgr. RENÉ STROUHAL je knězem brněnské diecéze. Působil jako kaplan
na místním DCŽM v Osové Bítýšce, nyní je farářem v Moutnicích. Je
děkanátním kaplanem pro mládež, působí jako učitel na gymnáziu. Mezi jeho
záliby patří cestování, dějiny literatury a sjíždění řek.
VÁCHA ORKO MAREK

Zvláštní znamení touha
aneb Když při modlitbě nic necítím...
místo: hlavní pódium (č. 2)
Jestli je jedna věc důležitá, tak vztah k Bohu, a jestli má cenu o něco během
našeho krátkého pobytu zde na Zemi usilovat, tak právě o Něj. Bez vztahu
k Bohu by se křesťanství stalo sbírkou několika nezávazných názorů na vznik
světa. Modlitba je úzká cesta, kterou si člověk prokopává v samotě svých
nocí, v obdobích extatických radostí a ve chvílích, kdy na něj padá hrůza
a úzkost. Modlitba je půdorys, ve kterém se Bůh dotýká duše člověka, klíčová
chvíle dne. Modlitba přináší chvíle, kdy se člověk ptá, zda to všechno není
iluze, kdy se ptá, kdo se to vlastně skrývá za třemi písmeny slova Bůh? Není
náhoda, že nejslavnější dílo katolické mystiky se nejmenuje Jasný den, nýbrž
Temná noc.
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P. Mgr. MAREK ORKO VÁCHA, PhD. pochází z Brna. Vystudoval teologii
v Olomouci a Bruselu. Je farářem ve farnosti Lechovice u Znojma a farním
vikářem ve studentské farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Pracuje jako
přednosta ústavu etiky na III. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Publikoval
několik knih na témata týkající se evoluční biologie, environmentálních
otázek a duchovního života.
VAŠÍNEK RADEK

Potřebuje mladý člověk ke svému životu
společenství?
O společenství mládeže ve farnosti
místo: kaple sv. Barbory (č. 9)
Je pro mě společenství důležité? Proč tam mám vůbec chodit? Chceme
založit společenství, jak to udělat a odkud začít? Co s programem a jak společenství vést? Naše spolčo nefunguje (je nás málo, nikdo se nechce moc
zapojovat, pan farář nás nepodpoří…), co s tím? Další radosti a starosti života
společenství mládeže ve farnosti probereme v této přednášce.
P. Mgr. RADEK VAŠÍNEK (*1980 +…?  ) Na kněze vysvěcen pro litoměřickou
diecézi v roce 2006. Je kaplanem farnosti Mladá Boleslav, zároveň 4 roky
působil jako kaplan pro mládež a referent diecézního centra mládeže
v Litoměřicích. V současné době studuje církevní právo na Lateránské
univerzitě v Římě.
ČALFOVÁ MÁRIA

Ekonomika společenství
O podnikání jako výzvě pro křesťana
místo: Městský úřad (č. 11)
doporučení:
Přednáška pojedná o Ekonomice společenství, což je nový směr v ekonomii.
Papež o ní v encyklice Caritas in Veritate píše, že jde o příklad fungujícího řešení
současné ekonomické situace. Letos o ní také vyjde studie na Harvardské
univerzitě. Ekonomika společenství se zabývá tím, jakým způsobem mohou
být peníze a pracovní dovednosti účinným nástrojem pomoci druhým
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a šíření Božího záměru. Budeme hovořit o tom, jak v moderní době vypadá
způsob podnikání podle evangelia. Přednáška není určena pouze pro mladé
podnikatele a studenty ekonomie, ale také pro ty, kterým není lhostejné
směřování lidské společnosti, zvláště její ekonomické sféry.
Ing. MÁRIA ČALFOVÁ je doktorandka na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.
Vystudovala obor Mezinárodní spolupráce a rozvoj na univerzitě v italské Pavii.
Absolvovala několik pracovních stáží v podnicích Ekonomiky společenství
v Itálii a Brazílii. Je členkou Mezinárodní komise Ekonomiky společenství.
Jejími hosty budou Jan Šebor – podnikatel zapojený 20 let Ekonomice
společenství, a Jakub Jurásek – absolvent ekonomické fakulty Masarykovy
University, stážista v americké firmě Ekonomiky společenství.
DANKO PAVOL

Křesťané na divadelních prknech?
Svědectví tanečníka a herce
místo: Městské divadlo (č. 15)
Může křesťan hlásat Boha i z jeviště? Nebije se divadelní umění a evangelizace? Přijďte se přesvědčit, že křesťané mají co nabídnout dnešnímu světu
hladovému po Dobru, Pravdě a Kráse. Součástí přednášky a diskuze bude
také dvacetiminutové taneční vystoupení s názvem XXL v podání Pavola
Danka.
Slovenský herec a tanečník PaedDr. PAVOL DANKO je muž Kristových let,
živelný jako jeho patron. Pracuje jako učitel na gymnáziu, televizní moderátor,
ale především jako umělec, toužící rozdávat poklady duše na jevišti. Nejlépe
beze slov, jen tancem…
JURÁNEK STANISLAV

Křesťanství a politika – neslučitelné oblasti?
O žití křesťanství v politice
místo: Zámek – obřadní síň (č. 17)
Povídání o úkolech křesťanů v politice může začít trochu odlehčenou otázkou:
„Mám být mučedníkem, nebo politikem?“ Skrze společnou odpověď se posléze
dostaneme k dalším otázkám: Zda má politika v dnešní době nějaký smysl, jestli
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je to vůbec skutečná práce a jakým způsobem se v ní mají křesťané angažovat.
Leitmotivem přednášky bude motto: „Tomu, kdo svítí, tma nevadí…“.
Ing. STANISLAV JURÁNEK pochází z Brna, kde vystudoval lesnickou fakultu.
Za komunismu působil jako lesní a stavební pracovník. V roce 1994 vstoupil
do politické strany KDU-ČSL. Působil nejprve jako zastupitel a následně jako
starosta městské části Brno-Židenice, dále v letech 2000–2008 jako hejtman
Jihomoravského kraje a od roku 2010 je senátorem. Je ženatý, má tři syny
a svoji manželku Helenu podle vlastních slov „má rád ještě více, než když si ji
před 29 lety bral“.
KOPEČKOVÁ MICHAELA

Sv. František – ochrana přírody jako křesťanský
postoj?
O ekologii a křesťanství
místo: Zámek – Křížová chodba (č. 17)
Byl svatý František snílek kázající ptáčkům, nebo předběhl svou a možná
i naši dobu? Jak si vyložit biblickou výzvu: „Naplňte zemi, podmaňte ji
a panujte nad vším živým?“ ve vztahu k současnému ekologickému hnutí?
Má příroda hodnotu sama o sobě, nebo jen pokud je pro mne užitečná? Jaký
je Boží pohled na stvoření? Jaká je moje odpovědnost jako křesťana za místo,
kde žiju, a za celý svět? Proč ochrana přírody láká spíše vyznavače spiritismu
a reiki než křesťany? A jak se vlastně ochrana přírody dělá? Pojďme společně
hledat odpovědi!
Mgr. MICHAELA KOPEČKOVÁ vystudovala odbornou biologii na
Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 2006 se věnuje ochraně přírody
a ekologické výchově v Občanském sdružení Ametyst v Plzni. Inspiraci pro svůj
pracovní i osobní život hledá ve františkánské spiritualitě. Oblíbená zvířátka:
hnědásek chrastavcový, tetřívek obecný, sýkorky všech druhů, žirafa.
PETRÁŠKOVÁ PAVLA

Pošli to dál aneb jak svědčit o víře
místo: KD Vysočany – Horní sál (č. 21)
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Co dělat, aby se nám ze svědectví o víře nestala jen nepříjemná povinnost?
Co vlastně po nás Ježíš chce, když říká, že máme „jít a hlásat“? Jak mluvit, aby
lidé okolo neměli pocit, že se povyšujeme, moralizujeme nebo poučujeme?
Které situace jsou pro vydávání svědectví dobré a dají se vůbec nějak „předpřipravit“? Přednáška pro povzbuzení a snad i inspiraci 
Ing. PAVLA PETRÁŠKOVÁ pracuje jako středoškolská učitelka angličtiny.
Po studiu na Vysoké škole ekonomické byla rok členkou katolické evangelizační komunity Sion v Anglii. Na církevní škole, kde vyučuje, vede spolu se
školním kaplanem duchovní obnovy pro studenty, z nichž většina se ke křesťanství nehlásí.
SADÍLEK JAKUB

Jak je možné hlásat Krista v České republice?
Františkánské misie a evangelizace na ulicích
místo: Sokolovna (č. 19)
Již čtvrtý rok probíhají v České republice Františkánské misie. Vede je team
asi 50 lidí – řeholníků, kněží i laiků, kteří společně hlásají Krista v různých
městech během týdenních misií. Snaží se, aby způsob hlásání byl založený
na modlitbě, svědectví společenství a možnosti zakusit Krista nejen skrze
přednášky, ale i skrze osobní setkání, modlitbu, hudbu, atd. Jak a jestli je to
v našich městech možné, se dozvíte na této přednášce s promítáním.
Přednášku povede P. Mgr. JAKUB FRANTIŠEK SADÍLEK spolu s několika
dalšími účastníky františkánských misií. Jakub František Sadílek je deset let
františkánským knězem a v řádu má na starosti právě evangelizaci. Společně
s dalšími spolupracovníky – kněžími, sestrami i laiky vede misie směřované
k lidem hledajícím a „nekostelovým“ v různých městech Čech a Moravy.
JIRSOVI JANA A PROKOP

Duchovní dimenze ve vztahu
Jak prožívat chození nebo manželství společně s Bohem
místo: Zámek – venkovní pódium (č. 16)
K čemu je dobré řešit ve vztahu společný duchovní život? Není to jen čistě soukromá věc? Proč bych se měl/a snažit o společnou komunikaci s
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partnerem a Bohem? A co modlitba a předmanželský sex, jak to spolu souvisí? Přednáška o síle modlitby ve dvou, ve které se dozvíte i praktické tipy pro
společnou modlitbu.
Mgr. JANA a Ing. arch., Bc. PROKOP JIRSOVI jsou manželé od roku 2007.
Jana vystudovala speciální pedagogiku a v současnosti si užívá dvojité
rodičovské dovolené. Kromě toho se podílí na vedení farních setkání maminek
s dětmi a je aktivní v hnutí Modlitby matek. Prokop pracuje ve vlastní firmě
jako architekt a dálkově studuje Katolickou teologickou fakultu. Ve volném
čase se kromě své rodiny věnuje společenství mládeže ve farnosti a je také
členem pastorační rady farnosti. Manželé Jirsovi bydlí v Praze a mají dvě děti
– tříletého Rafaela a půlročního Kryštofa.
MACÁK MAREK

Výzva pornografie
O pornografii a závislosti v sexuální oblasti
místo: Orlovna (č. 22)
Téma pornografie se nás týká víc, než je nám libo a než si často uvědomujeme.
V semináři budeme mluvit o jejích příčinách, jejím rozsahu, dopadu a také
o duchovním rozměru tohoto jevu. Kromě toho se budeme zabývat
možnostmi řešení potíží, které s pornografií souvisí. Účastníci semináře obdrží
mimo jiné odkazy na literaturu a další zdroje týkající se této problematiky.
Mgr. MAREK MACÁK je členem baptistického sboru v Praze na Vinohradech.
Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde
v současnosti pracuje na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy. Jako učitel a lektor působí na Evangelikálním teologickém semináři
a v Institutu klinické psychologie. V roce 2011 založil s kolegy Asociaci pro
dialog křesťanství a psychologie. Je svobodný a ve volném čase se věnuje
kromě přátel hře na klavír a nejnověji také velmi amatérské jízdě na
longboardu.
NOVÁKOVI JITKA A MIROSLAV

PPR jako katolická antikoncepce, nebo je to jinak?
O přirozených metodách kontroly početí vs. antikoncepce
místo: Sbor dobrovolných hasičů – Hasičský sál (č. 18)

80

PŘEDNÁŠKY – pátek 17. srpna
Co má církev proti antikoncepci? Je mezi antikoncepcí a přirozenými metodami nějaký rozdíl? Abychom na tyto otázky mohli odpovědět, je potřeba
porozumět tomu, co a proč církev říká o smyslu lidského života, vztahu mezi
mužem a ženou, o lásce, sexualitě a odpovědném rodičovství...
MIROSLAV a Mgr. JITKA NOVÁKOVI jsou manželé 16 let a mají 6 dětí. Miroslav
je soukromý truhlář, Jitka vystudovala Katolickou teologickou fakultu v Praze
a je farmaceutickou laborantkou a v současnosti je na mateřské dovolené.
Společně jsou členy Ligy pár páru, vedou kurzy symptotermální metody PPR
a přípravy snoubenců na manželství.
ŠMEHILOVI LUCIE A MARTIN

Tři na lásku
O Božím plánu pro nás dva podle Jana Pavla II.
místo: Hasičská vzájemná pojišťovna (č. 12)
V této přednášce bychom se chtěli zamyslet nad tím, zda je láska v Božím
plánu pro člověka a jak do tohoto plánu zapadá lidská sexualita a intimita.
Budeme mluvit o tom, jestli je stud, předmanželská čistota a panenství či
panictví „trapné“ a nemoderní. V diskuzi je možné se ptát i anonymně na
různá témata týkající se této oblasti (např.: antikoncepce, promiskuita,
PPR …).
MUDr. LUCIE a MUDr. MARTIN ŠMEHILOVI jsou manželé 11 let a mají
jednoho syna. Pracují jako lékaři v oboru interna a urologie. Sami o sobě
říkají, že poznání o Božím plánu pro lásku jim zcela změnilo život.
GUTOVÁ VIERA

O nemocných mentální anorexií
V čem jsou úžasní a v čem jsou pomýlení
místo: Sokolovna – horní tělocvična (č. 19)
Na přednášce budeme diskutovat o potřebě hledání dokonalosti, štěstí
a slasti. Jak na to v labyrintu životních podmínek současnosti. O některých
slepých uličkách a o tom, jak je možné z nich vyjít ven.
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MUDR. VIERA GUTOVÁ je psychiatrička, momentálně působící na
ambulanci v České Lípě. Vystudovala fakultu dětského lékařství a 7 let
pracovala jako dětská doktorka. Po mateřské dovolené se rekvalifikovala na
psychiatrii. Je vdaná a má dvě dospělé děti a dva vnuky. Spolu s manželem
jsou salesiánskými spolupracovníky.
JOCH ROMAN

Postoj křesťana k homosexualitě a genderové
rovnosti v dnešní společnosti
Jak poznat, co je přirozené a normální
místo: Základní umělecká škola – Taneční sál (č. 14)
doporučení:
Jaká je podpora státu manželství a partnerského soužití? Jaké typy soužití by
měl stát tolerovat a jaké aktivně podporovat? Tyto otázky zodpoví přednáška,
ve které nebudou chybět také témata feminismu, přirozených cílů lidské
sexuality a křesťanského pohledu na doplňující se role muže a ženy.
MUDr. ROMAN JOCH je poradcem premiéra Petra Nečase v otázce lidských
práv a zahraniční politiky. Je absolventem I. lékařské fakulty Karlovy Univerzity
a ředitelem Občanského institutu. Přednáší také na dvou univerzitách
předměty politologie.
KAŠPARŮ JAROSLAV MAX

O bludných kruzích a bludných kamenech ve vztazích
O vztazích k Bohu, bližním i k sobě samému
místo: Zámek – freskový sál (č. 17)
Život je o vztazích od našeho početí až ke krematoriu. Právě ty teď prožíváš
nějaký vztah, a pokud ne s druhým člověkem, tak se sebou samotným určitě.
A s Bohem stejně tak. Je tvůj vztah k tobě samotnému dobrý? Je tvůj vztah
k druhým také dobrý? A je i vztah k Bohu dobrý? Pokud jen jednou odpovíš,
že ne, přijď, budeme si o tom povídat.
Doc. PhDr. ThDr. MUDr. MAX KAŠPARŮ, Ph.D. Dr.h.c. je premonstrátský
diakon, psychiatr a spisovatel. Vystudoval postupně stomatologii na LFUK
v Praze, všeobecné lékařství v Bratislavě, pedagogiku a etiku v Českých
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Budějovicích a teologii na Spišské Kapitule. Působí jako forenzní psychiatr
a vysokoškolský učitel. Je autorem více než dvaceti publikací.
SKOČOVSKÝ KAREL

Radost být ženou
O Marii v umění jako zjevení krásy
místo: Dům kultury – salónek (č. 10)
Co nám život Panny Marie může říci o důstojnosti a kráse povolání ženy?
Promítání nejzajímavějších výtvarných děl znázorňujících důležité okamžiky
ze života Panny Marie. Výklad skrytého významu symbolů, které se na
obrazech objevují. Určeno pro všechny, kdo mají rádi umění, Boha a ženy.
Mgr. Karel D. SKOČOVSKÝ, Ph.D., psycholog, kandidát kněžství. Absolvoval
Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně se zaměřením na psychologické poradenství. Doktorskou práci věnoval vlivu přirozeného plánování
rodičovství na manželský vztah. Nyní studuje teologii na papežské Lateránské
univerzitě v Římě. Dlouhodobě se zabývá oblastí teologie manželství a rodiny,
teologií těla, morální teologií a bioetikou.
SIEBEROVI JANA A PAVEL

Otázka eutanazie
Právo rozhodnutí o vlastní smrti nebo východisko z beznaděje
místo: Základní umělecká škola – Divadelní sál (č. 14)
Kdo si přeje mít ve společnosti zákon, který by dal právo jedné skupině lidí
zabíjet jinou skupinu lidí? Chceme žít v iluzorním světě, kam nemoc a smrt
nepatří? Existuje v životě člověka období, od kterého již nechce dál žít?
Vnímáme utrpení pouze jako něco negativního nebo se můžeme něčemu
naučit? Přednáška bude doplněna svědectvími ve čtyřech krátkých filmech.
JANA SIEBEROVÁ je zdravotní sestra, která založila spolu se svým manželem
MUDr. Pavlem Sieberem domácí hospicovou péči v Hořicích ve východních
Čechách. Od roku 2008 přednáší na téma eutanazie zdravotníkům
a studentům v Královéhradeckém kraji. Nedostatečná péče o umírající
pacienty v nemocnicích a snahy o uzákonění eutanázie v České republice byly
spouštěcím faktorem k opuštění její profese anesteziologické sestry.
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UVÁČIKOVÁ ALENA

Jak vybrat a nepřebrat aneb když je psychopat
sympaťák
Na co dát pozor při volbě partnera
místo: Dům dětí a mládeže – učebna (č. 13)
Chcete se setkat s odvážným člověkem a dozvědět se něco velmi užitečného
pro svůj život? Přijďte na přednášku o tom, jak zodpovědně vybírat partnera
a nepadnout přitom do vztahu s problematickým člověkem. Jak se vyhnout
riziku zamilovanosti, které nám nasadí klapky na oči a omlouvá nepřístojnosti
v chování toho druhého. Přednáška se uskuteční ve spolupráci s časopisem IN!
PhDr. ALENA UVÁČIKOVÁ je psycholožka a rodinná terapeutka, která bere
pod svá křídla těžké případy týrání a pomáhá poníženým obětem.
VŠETULA LIBOR

Stopy Boží jsou i na Youtube...!?
Předávání hodnot pomocí multimediální komunikace
místo: Hotel Jehla – Kongresový sál (č. 25)
Každý den se na Youtube přehraje více než 3 miliardy krátkých videí. Na
celém internetu se povalují další miliardy filmů, animovaných klipů, songů
a souborů. Na první pohled chaos, na ten druhý, s trochou odvahy, je možné
ve spoustě z nich nalézt stopy Boží. Přijď se inspirovat, kde tyto stopy hledat,
jak se na ně dívat, co z nich předat dál... Podíváme se na ukázky různých
klipů, videí nebo animací s výkladem a každý může inspirovat ostatní svými
„poklady“, které objevil na internetu.
P. Mgr. LIBOR VŠETULA je salesián a působí ve Fryštáku, kde vede „Orientační
dny“ – zážitkové programy pro školy. S týmem mladých lidí vytváří a realizuje
„duchovní obnovy“ založené na kreativitě, zážitku a vlastních zkušenostech
účastníků. Motto těchto akcí je: Mladí pro mladé. Vytváří v salesiánské rodině
projekty mediální výchovy.
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DURDILOVÁ TEREZA

Dramatický workshop – Vystup veřejně!
místo: Základní umělecká škola – zkušebna + 4 třídy (č. 14)
maximální počet účastníků: 50
Minidílna veřejného vystupování. Jak stát, dýchat, mluvit, hýbat se a hlavně
sdělovat (a sdílet) ve veřejném prostoru. Účastníci budou rozděleni do pěti
skupin pod vedením pěti profesionálních lektorů, aby byl možný co nejindividuálnější přístup.
Jednotlivé skupinky povedou tyto lektorky:
Mgr. PAVLA SOVOVÁ, PhD. je pedagožkou hlasu a řeči, rétoriky a osobnostního a sociálního rozvoje. Působí na Pedagogické fakultě v Plzni.
Mgr. IRENA HAMZOVÁ PULICAROVÁ pracuje jako dramaturg v Divadle
J. K. Tyla v Plzni a studuje v doktorském programu na Katedře autorské
tvorby a pedagogiky na DAMU. V roce 2007 vedla režijní skupinu, připravující
Celostátní setkání mládeže Tábor-Klokoty.
MgA. TEREZA DURDILOVÁ pracuje jako scénograf a studuje doktorandské
studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. V roce 2005 vedla
režijní skupinu při přípravě programu pro českou část Světového setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem.
MgA. HANA MALANÍKOVÁ absolvovala Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU, kde v současné době studuje v doktorském programu.
Mgr. EVA ČECHOVÁ vystudovala Pedagogickou fakultu v Praze a herectví
autorské tvorby DAMU, věnuje se vzdělávání, divadelní improvizaci a autorskému divadlu.
GERŠL ONDŘEJ

Workshop – Bezpečnost na internetu
místo: Charita (č. 23)
maximální počet účastníků: 50
Chceš se dozvědět zajímavé a užitečné informace o bezpečnosti na internetu? Jak si nenechat ukrást profil na Facebooku či nebýt napálen falešným
e-mailem? Na co si dávat pozor a jak být „vždy připraven“? Pak určitě přijď
na prakticky zaměřenou přednášku o internetové bezpečnosti. Workshop se
uskuteční ve spolupráci se sociální sítí signaly.cz.
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ONDŘEJ GERŠL je IT nadšencem, webovým kodérem, programátorem, uživatelem GNU/Linuxu a zainteresovaným laikem v oblasti počítačové bezpečnosti, svobodného softwaru a autorského práva. Ve volném čase spravuje
server signály.cz.
KHALIFA JANA, MENŠL VAVŘINEC

Fotoworkshop: Objev jaká jsi – Workshop o líčení,
image a profesionálním fotografování
místo: Orlovna – zasedací místnost (č. 22)
maximální počet účastníků: 20
Během workshopu se naučíte, jak postupovat, abyste našly svůj přirozený
styl. A to jak v líčení, tak v oblékání. V plánu je také praktická ukázka líčení,
bude možné si odnést i profesionální fotku. Workshop se uskuteční ve
spolupráci s časopisem IN!
Typy líčení přednáší a prakticky předvede JANA KHALIFA, vizážistka a filmová
maskérka. Fotky vám udělá VAVŘINEC MENŠL, fotograf a kameraman, který
kromě focení portrétů a módy pravidelně publikuje v několika časopisech
zabývajících se designem a moderní architekturou. Ukázka jejich práce je
k vidění na obálce a uvnitř červnového čísla časopisu IN!, který se podílí i na
tomto workshopu.
RYŠKA LEOŠ

Workshop o televizní tvorbě – Hledám hřivny svoje,
třeba je mohu najít v Noe
místo: Hotel Jehla – salónek (č. 25)
maximální počet účastníků: 50
Povídání o významu televizního média z negativního i pozitivního pohledu.
Představení práce a zákulisí televize Noe s projekcí ukázek televizních pořadů
pro mladé a prohlídkou přenosového vozu v akci.
P. Mgr. LEOŠ RYŠKA SBD je zakladatel a ředitel Televize NOE, jednatel
společnosti Telepace s.r.o., a ředitel Festivalu dobrých zpráv. Kněžské svěcení
přijal v roce 1989, je členem kongregace salesiánů Dona Boska. Jako kněz
dále vystudoval Vyšší odbornou školu ve Zlíně. Je dlouholetý producent,
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kameraman, střihač a režisér. S kamerou procestoval řadu míst v Asii, Africe
i Latinské Americe, aby dokumentární tvorbou upozornil na neřešené
problémy lidské bídy a bolesti. Řada z těchto snímků získala ocenění na
tuzemských i zahraničních filmových festivalech. Baví ho spolupráce se
všemi, kteří plují proti komerčnímu proudu.
VACKOVÁ LUDMILA

Workshop – Jak vést sbor a pracovat s hlasem
místo: Základní umělecká škola – učebna (č. 14)
Maximální počet účastníků: 35
Má cenu dělat ve schóle rozezpívání? A ve výškách se vždycky hrozně škrtím.
Navíc mě při zpívání často bolí v krku. Existuje něco jako hlasová technika?
Ostatně, k čemu je sbormistr, když se na něj nikdo nedívá a všichni to umí
zazpívat i bez něj? Má dirigování vůbec nějaká pravidla? Krátký exkurz do
sborové a sbormistrovské práce. Ve workshopu se seznámíme s principy
rozezpívání a správné hlasové techniky. Představíme si také základy taktování
a dirigentských dovedností. Zkušenosti se zpěvem vítány!
Mgr. LUDMILA VACKOVÁ vystudovala obory český jazyk a literatura, hudební
výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě v Praze. Učí na Základní
škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Brandýse nad Labem, kde
také vede dětský pěvecký sbor Slůňata. V roce 2008 se stala sbormistryní
komorního smíšeného sboru L´Asenzio v Praze, sama je aktivní členkou sboru
Piccolocoro.

87

Přednášky o modlitbě
Přednášky o modlitbě pátek – 17. srpna, 16.30–17.45
Jsou zaměřeny na témata týkající se duchovního života a prohloubení
v různých způsobech modlitby.
název přednášky
Chvála jako otvírák na konzervy
Modlitba s ikonou
Důležité předpoklady pro modlitbu
Jak se naučit rozjímat
Co je mé, stává se i Tvým… a naopak!
Neodbytná vdova
aneb přímluvná modlitba za druhé
Lectio Divina
GPS na cestu s Božím Slovem
Modli se a pracuj
nebo pracuj a modli se?!
Modlit se, ale jak?
Modlitba snoubenců a těch,
kteří spolu chodí
Modlit se zpěvem
– učíme se rozumět liturgické hudbě
Modlitba s Pannou Marií
Eucharistie – tajemství a skutečnost
Bibliodrama – vnímání Písma svatého
Duch Svatý – jediný Inspirátor modlitby
Proč se modlit či nemodlit tradičně
aneb litanie, novény, korunky…
na cestě duchovního boje
Adorace – zdroj radosti a síly
Když se v modlitbě nedaří
aneb O duchovních zkouškách
Růženec jen pro babičky?
Modlitba pohybem
Nemodlím se ráno a večer – je to hřích?
aneb trapisté se modlitbou netrápí
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přednášející
Beneš Petr
Bergman Robert
Herbst Karel
Herold Miroslav
Hoffmann Tomáš

místo
č. 22
č. 26
č. 2
č. 17
č. 29

Horák František

č. 17

Hübnerová Benedicta
Hýblová Andrea

č. 19
č. 14

Jirsovi Jana a Prokop

č. 18

Koukal Vojtěch

č. 14

Moravec Karel

č. 15

Múčka Ondřej

č. 36

Orlita Karel
Paďour Jiří
Pelechová Zuzana
Posád Pavel

č. 11
č. 21
č. 14
č. 16

Sedloň Martin

č. 19

Stepien Bogdan

č. 21

Štivar Jiří

č. 17

Ullman Hyacint
Vojtková Klára

č. 13
č. 20

Zatloukal Vít

č. 25

Přednášky o modlitbě
BENEŠ PETR

Chvála jako otvírák na konzervy
místo: Orlovna (č. 22)
Společně budeme objevovat krásu a sílu modlitby chval, to, jak umí otevřít
do hloubky naše srdce pro radost z Boha, který nás miluje tak, jak nás nikdo
nikdy nebude moci milovat! Chvála jako uctívání dobroty a velikosti našeho
Boha. Chvála, která nás otevírá svobodě a uzdravení našich ran. Chvála jako
zbraň v pokušeních a v boji proti Zlu. Chvála jako místo, kde se rodí a buduje
společenství v Kristu.
Pásmo svědectví a modlitby povede P. Mgr. PETR BENEŠ, farář v Brně-Židenicích a jeho tým.
BERGMAN ROBERT

Modlitba s ikonou
místo: Hřbitovní kostel (č. 26)
Na společném setkání se zkusíme podívat na ikony – na to, co představují,
na jejich symboliku, na to, jak vznikají a jak nám mohou pomoct při modlitbě.
Má obraz schopnost zprostředkovat nám setkání s Bohem?
P. Mgr. ROBERT BERGMAN (na signálech: rob) je knězem plzeňské diecéze.
Působil v několika farnostech, aktuálně je spirituálem církevního gymnázia
v Plzni. Má zkušenosti s vedením kurzů psaní ikon, sám také některé „napsal“.
HERBST KAREL

Důležité předpoklady pro modlitbu
místo: hlavni pódium (č. 2)
Těžko se dobře modlit, když nemilujeme Toho, ke komu se v modlitbě
obracíme, našeho Pána Ježíše Krista. Milovat Pána, je odrazovým můstkem
k dobré modlitbě. Technickými poznámkami na okraj je nebát se ticha,
nabízet svůj čas marnotratně a být vytrvalí zvláště tehdy, když máme pocit,
že se nám v modlitbě nedaří.
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Mons. KAREL HERBST je pomocným biskupem pražským, který se svým
věkem mladým stále vzdaluje. Patří do rodiny bratří salesiánů, proto se hlásí
nejen k nim, ale i k jejich poslání a zasvěcení: Nabídnout své srdce i svůj
čas mladým lidem a s radostí jim sloužit. To patří k identitě a popisu práce
salesiána.
HEROLD MIROSLAV

Jak se naučit rozjímat
místo: Zámek – obřadní síň (č. 17)
Jedním ze způsobů modlitby je rozjímání. Je to jedna z cest, jak se setkat
s Bohem. Rozjímání proniká celé dějiny křesťanství a dotýká se jeho nejrůznějších duchovních proudů (spiritualit). Při této přednášce se seznámíte se
základy, na kterých můžete postavit své osobní rozjímání.
P. Mgr. MIROSLAV HEROLD, Lic. je kněz, jezuita. V současné době působí
v Brně jako vysokoškolský studentský kaplan. Vystudoval filozofii, teologii,
dějiny umění a církevní dějiny. Větší část studií absolvoval na Papežské
univerzitě Gregoriáně v Římě. Svá studia se snaží zužitkovat nejenom
v pastoraci, ale i ve spolupráci s médii (podílel se na tvorbě několika televizních
dokumentů, převážně z dílny režiséra Otakára Maria Schmidta).
HOFFMANN TOMÁŠ

Co je mé, stává se i Tvým… a naopak!
(modlitba ve společenství)
místo: Farská humna (č. 29)
Slušnost a přirozenost KOMUNIKACE. Nejsem tu náhodou, je tu NĚKDO,
KOMU je třeba děkovat a prosit HO… A opravdu je nutné se modlit? A co
mi vlastně modlitba dává? Není to jen zbytečnost? Není to prázdná a umělá
investice? Neměl bych raději řešit problémy tohoto světa? Nejsem tu sám,
je tu NĚKDO, S KÝM mohu děkovat a prosit. Ale není to omyl? Vždyť do mého
vztahu s Bohem přece nikomu nic není…
P. kpt. v zál. Mgr. TOMÁŠ HOFFMANN je 17 let knězem královéhradecké
diecéze. Šest let byl spirituálem na biskupském gymnáziu, dalších pět let
působil v armádě a jako vojenský kaplan absolvoval dvě mise v Iráku. Nyní
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slouží šestým rokem na DCŽM Vesmír v Orlických horách. Má rád lyžování,
společenství lidí a žasne stále více nad tím, jak je život, i přes jeho občasné
bolesti, krásný.
HORÁK FRANTIŠEK

Neodbytná vdova aneb přímluvná modlitba za druhé
místo: Zámek – freskový sál (č. 17)
doporučení:
Obsahem přednášky je hlouběji proniknout do smyslu přímluvné modlitby
(o co jde a k čemu to je?), vytyčit její základní zásady (jak na to?) a upozornit
na znehodnocující postoje, které u ní můžeme mít (tak přátelé, "tudyma"
opravdu ne).
P. Mgr. FRANTIŠEK Z. HORÁK pochází z Liberce. Vystudoval Střední
průmyslovou školu textilní a bakalářský obor Kybernetika a řídící technika
na Západočeské univerzitě v Plzni. Potom pokračoval ve studiu teologie,
během níž vstoupil k bratrům karmelitánům do Kostelního Vydří. V roce 2006
byl vysvěcen na kněze. V současné době působí v Kostelním Vydří a okolí.
HÜBNEROVÁ BENEDICTA

Lectio divina
místo: Sokolovna – velký sál (č. 19)
Lectio divina – tajemství modlitby jen pro vyvolené, nebo pro každého? Jak
se lidé modlili na poušti a co vše je pouští? Písmo svaté je strava pro duši
– jak ji přežvykovat? Jak kontemplace prorůstá do aktivity? Troška historie,
troška techniky, ale hlavně o tom, co je za technikou.
Teoretickou část povede sestra Mgr. BENEDICTA HÜBNEROVÁ z České
kongregace sester dominikánek, v současnosti působící v Praze. Vystudovala
Pedagogickou a Filozofickou fakultu v Olomouci, specializuje se na obor
historie. Spolu s ní bude hovořit také sestra Ing. RAFAELA SLAVÍKOVÁ, která
žije v komunitě v Německu. Vystudovala inženýrství pozemních staveb v Brně
a Katolickou teologickou fakultu v Praze. V praktické části se setkáte
i s dalšími sestrami dominikánkami.
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HÝBLOVÁ ANDREA

GPS na cestu s Božím Slovem
místo: Základní umělecká škola – Divadelní sál (č. 14)
Konec teorie, nastupuje praxe. Jak vzít Bibli do rukou a do svého každodenního
života? Jako správné Dcery sv. Pavla se i my „živíme“ Božím slovem každý den.
Nejen to, také se snažíme podle něj a z něj žít a předávat jej druhým. Proto
se s vámi rozdělíme o jeden ze způsobů, jak číst a žít Slovo Boží v osobním
životě, ale také ve společenství. Přednáška bude mít část teoretickou, ale
také praktickou, ať si to hned vyzkoušíte!
Skupinku povedou, o své zkušenosti se podělí a k dobrodružnému putování
s Božím slovem vyzvou sestry juniorky MgA. ANDREA (ČR) a KARINA (PL).
Spolu absolvovaly noviciát v Itálii a nyní obě působí v pražské komunitě
Paulínek, především v jejich redakci. Na jednu z nich se volá „sestro
Neposedo“, druhá zatím svou přezdívku ještě nemá.
JIRSOVI JANA A PROKOP

Modli se a pracuj nebo pracuj a modli se?!
místo: Sbor dobrovolných hasičů – Hasičský sál (č. 18)
Taky někdy nevíš, co dřív? Spousta povinností ve škole, v práci, doma. K tomu
záliby, služba ve farnosti… Jak si v tom všem najít čas na Boha? Nestačí Mu
samotná tvoje činnost jako forma modlitby? Nebo snad chce po mně ještě
něco navíc?! Přednáška o tom, jak uchopit duchovní život, když nestíhám.
Mgr. JANA a Ing. arch., Bc. PROKOP JIRSOVI jsou manželé od roku 2007.
Jana vystudovala speciální pedagogiku a v současnosti si užívá dvojité
rodičovské dovolené. Kromě toho se podílí na vedení farních setkání maminek
s dětmi a je aktivní v hnutí Modlitby matek. Prokop pracuje ve vlastní firmě
jako architekt a dálkově studuje Katolickou teologickou fakultu. Ve volném
čase se kromě své rodiny věnuje společenství mládeže ve farnosti a je také
členem pastorační rady farnosti. Manželé Jirsovi bydlí v Praze a mají dvě děti
– tříletého Rafaela a půlročního Kryštofa.
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KOUKAL VOJTĚCH

Modlit se, ale jak?
Jak žít osobní modlitbu jako setkání s Ježíšem a celou rodinou Boží Trojice
místo: Základní umělecká škola – Drdlova síň (č. 14)
Všichni jsme povoláni k osobnímu přátelství s Ježíšem. Toto přátelství se
rozvíjí na prvním místě skrze osobní modlitbu, která je především časem
naslouchání Pánu a to především skrze Boží slovo. O impulzech k tomu, jak
žít tento čas osobní modlitby a o těžkostech, na které narážíme, budeme
přemýšlet v rámci společné přednášky.
P. Mgr. VOJTĚCH KOUKAL žije v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech
u Olomouce. Věnuje se duchovnímu doprovázení, formaci, duchovním
cvičením a školám modlitby pro mladé.
MORAVEC KAREL

Modlitba snoubenců a těch, kteří spolu chodí
místo: Městské divadlo (č. 15)
Přednáška nabídne společné hledání odpovědí na otázky: Víme jak, a za co se
máme modlit? Jak se modlit před milým člověkem, jak jej pozvat ke společné
modlitbě, když on to neumí a já se stydím...? Může modlitba člověka změnit?
Naučily nás naše rodiny a farnosti modlit se? Jaké překážky se nejčastěji staví
do cesty modlitbě?
P. ICLic. KAREL MORAVEC je biskupský vikář pro pastoraci v královéhradecké
diecézi. Od roku 1993 doprovází manželské páry při duchovních obnovách
pro manžele. Podílí se na přípravách snoubenců na manželství organizovaných Diecézním centrem pro rodinu. Duchovně doprovází kurzy animátorů
na DCŽM Vesmír.
MÚČKA ONDŘEJ

Modlit se zpěvem
– učíme se rozumět liturgické hudbě
místo: Biskupské gymnázium – jídelna (č. 36)
maximální počet účastníků: 50
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Během přednášky si nastíníme problematiku výběru zpěvů pro jednotlivé
části mše. Ukážeme si, že není vždy tak jednoznačné a liturgicky správné
prostě jen tak něco zazpívat, aby to bylo pěkné, aby se to líbilo, když si
nedáme práci s podrobnějším rozborem textové povahy písní, jejich hudební
složky a jejich "liturgičnosti".
Mag. Art ONDŘEJ MÚČKA se narodil roku 1979 v Brně. Je absolventem
Umělecké university v rakouském Grazu, kde své studium Katolické
církevní hudby zakončil třemi magisterii z dirigování sboru a orchestru,
varhanní literatury a improvizace a gregoriánského chorálu. V současnosti
je regenschori v kostele sv. Jakuba v Brně, referentem pro liturgickou hudbu
brněnské diecéze a diecézním organologem (expertem v otázkách píšťalových
varhan). Přednášky na letošním Celostátním setkání mládeže tedy vycházejí
z jeho přímé praxe a zkušenosti.
ORLITA KAREL

Modlitba s Pannou Marií
místo: Městský úřad (č. 11)
Úloha Panny Marie vzhledem k církvi a k celému lidstvu bude ústředním
tématem této přednášky. Budeme vycházet z Písma svatého a Katechismu
a představíme význam modlitby s Pannou Marií pro duchovní život každého
křesťana, včetně specifických druhů mariánské modlitby a smyslu zasvěcení
se Panně Marii.
Mons. Mgr. KAREL ORLITA, JU.D. je knězem brněnské diecéze, představený
mužské větve Sekulárního institutu Servi della Sofferenza v České republice.
Vystudoval teologii v Olomouci a práva na Papežské Lateránské Univerzitě
v Římě. Je postulátorem kanonizačního řízení mučedníků Václava Drboly
a Jana Buly a od roku 2005 zastává funkci soudního vikáře Diecézního církevního soudu v Brně.
PAĎOUR JIŘÍ

Eucharistie – tajemství a skutečnost
místo: KD Vysočany – Dolní sál (č. 21)
doporučení:
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Svátost Eucharistie, při které se osobně setkáváme s živým Kristem,
je největším zázrakem, kterého se můžeme denně dotýkat. Společně se
ponoříme do obsahu tajemství Eucharistie – jaké byly její předobrazy
ve Starém Zákoně, jaké byly okolnosti jejího ustanovení a jak se dnes
projevuje v praxi Církve i v životě každého křesťana. Zároveň se dotkneme
i určitých překážek, které nám mohou v úvahách o Eucharistii bránit.
Mons. JIŘÍ PAĎOUR je 12 let českobudějovickým biskupem. Na kněze byl
vysvěcen roku 1975, avšak za komunismu byl devět let bez státního souhlasu
a musel manuálně pracovat. Poté se stal členem kapucínského řádu,
kde působil šest let jako provinciál. V rámci České biskupské konference
je pověřen pastorací mládeže, péčí o řeholní život a účastí na mezinárodních
Eucharistických kongresech.
PELECHOVÁ ZUZANA

Bibliodrama – vnímání Písma svatého
místo: Základní umělecká škola – Taneční sál (č. 14)
Bibliodrama je způsob práce s Biblí, který zapojuje celého člověka, nejen
jeho rozum. Zapojuje emoce, kreativitu a představivost. Umožňuje ztotožnění se s biblickými postavami, vstoupení do jejich vnitřního světa. Součástí
skupinky bude také praktická ukázka této techniky.
Mgr. ZUZANA PELECHOVÁ vystudovala sociální pedagogiku a teologii
v Praze. V současnosti učí angličtinu na střední a také na jazykové škole.
Absolvovala bibliodramatický výcvik v Německu.
POSÁD PAVEL

Duch Svatý – jediný Inspirátor modlitby
místo: Zámek – venkovní pódium (č. 16)
Možná se modlíme a ani jsme nepostřehli, že to není možné bez pomoci
Ducha Svatého. Pojďme spolu objevit podstatnou úlohu Ducha Svatého
při modlitbě. Protože, jak napsal ve svém listě svatý Pavel, jedině v Duchu
Svatém je možno říci, že Ježíš je Pán (srov. 1. Kor 12, 3).
Mons. PAVEL POSÁD je světící biskup českobudějovický. Působil jako kněz
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brněnské diecéze a po Sametové revoluci se stal spirituálem kněžského
semináře v Olomouci, kde sloužil 11 let. Na Štědrý den roku 2003 ho papež
Jan Pavel II. jmenoval sídelním biskupem litoměřickým. V lednu roku 2008 jej
Benedikt XVI. přeložil do Českých Budějovic jako světícího biskupa.
SEDLOŇ MARTIN

Proč se modlit či nemodlit tradičně aneb litanie,
novény, korunky... na cestě duchovního boje
místo: Sokolovna – malá tělocvična (č. 19)
Přednáška pozve účastníky k nahlédnutí na tradiční pobožnosti především
z hlediska praktického života z víry. Nebude chybět také širší zakotvení
z pohledu teologie a antropologie. Mají tradiční formy zbožnosti smysl
a místo v duchovním životě mladého člověka?
P. ThLic. MARTIN SEDLOŇ poznal Katolickou církev ve svých osmnácti letech.
V roce 1995 složil řeholní sliby v Kongregaci misionářů oblátů Panny Marie
Neposkvrněné. Absolvoval licenciátní studium v oboru spirituální teologie na
Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. V současné době působí v rámci
pastoračního týmu v plzeňské diecézi. Věnuje se také pastoraci Romů a vede
duchovní cvičení a farní obnovy různého typu.
STEPIEN BOGDAN

Adorace – zdroj radosti a síly
místo: KD Vysočany – Horní sál (č. 21)
Když se v katolickém prostředí hovoří o adoraci, myslíme tím adoraci
Nejsvětější Svátosti. Eucharistie je pramenem a privilegovaným místem
veškeré adorace. Neboť pro církev je skutečným místem přítomnosti
Božího Syna, který se stal člověkem. Eucharistie je tedy svátostí tělesné
přítomnosti Božího Syna mezi námi. V přednášce se společně zamyslíme nad
tím, co znamená uctívat Boha s láskou, úctou a díkůvzdáním v místě Jeho
přítomnosti, v Jeho nádheře a v celém díle spásy.
P. Mgr. BOGDAN STEPIEN – na tomto světě od roku 1961. V řádu Paulínů
od roku 1980. Knězem od roku 1987. V ČR od roku 1996. Exorcistou od roku
2009. V nebi v nejbližší době. 
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ŠTIVAR JIŘÍ

Když se v modlitbě nedaří aneb O duchovních
zkouškách
místo: Zámek – Křížová chodba (č. 17)
doporučení:
Co když to v modlitbě drhne? Je to problém můj nebo někoho či něčeho
jiného? Na přednášku naváže diskuze účastníků na dané téma.
P. Dr. JIŘÍ BONAVENTURA ŠTIVAR je provinciál českých kapucínů. Vystudoval
spirituální teologii (teologii zabývající se duchovním životem) na Papežské
univerzitě Antonianum v Římě. Zabývá se duchovním doprovázením,
je editorem nového českého překladu Františkánských pramenů.
ULLMAN HYACINT

Růženec – jen pro babičky?
místo: Dům dětí a mládeže (č. 13)
Také sis myslel, že je růženec jen pro babičky? Nechápeš, na co vůbec drmolení zdrávasů je? Přijď na naši přednášku, a dozvíš se mimo jiné, odkud se
růženec vzal, jak zachránil církev, jak svatý Dominik k růženci přišel, v čem je
růženec jedinečný, jak a proč se ho modlit!
Přednášku povedou bratři studenti Řádu kazatelů neboli dominikánů –
FILIP BOHÁČ, GABRIEL MALICH, HYACINT ULLMAN a METODĚJ NĚMEC.
Po noviciátu stráveném v Olomouci byli vysláni řádem na studia do Francie.
Nyní se nachází na studiích filozofie v Bordeaux (2 roky) a teologie v Toulouse
(4 roky).
VOJTKOVÁ KLÁRA

Modlitba pohybem
místo: Sokolovna Dvorská (č. 20)
Společenství modlitby pohybem vzniklo před více než 20 lety na Biskupském
gymnáziu v Brně. Společenstvím prošlo přes 100 děvčat ve věku 10–30 let.
Tato forma chvály je pro všechny, kteří mají potřebu vyjádřit ji tělem. Přináší
uzdravení, prohloubení přátelství s Bohem a lidmi. Nejde o choreografii, ale
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o modlitbu, která je vedena Duchem Svatým. Na přednášce se dozvíte více
o podstatě této modlitby, o tom, jak vzniká, a sami na sobě zakusíte, co tato
modlitba dává.
Budou vás provázet Ing. MARIE BRTNÍKOVÁ – učitelka Biskupského
gymnázia, která stála u zrodu tohoto společenství, MARIE BALÁKOVÁ
(19 let), VERONIKA SYNKOVÁ (20 let), MgA. KLÁRA VOJTKOVÁ (26 let),
Mgr. GABRIELA BRTNÍKOVÁ (27 let) – současné členky společenství.
ZATLOUKAL VÍT

Nemodlím se ráno a večer – je to hřích?
Aneb Trapisté se modlitbou netrápí
místo: Hotel Jehla – Kongresový sál (č. 25)
Najít si čas pro modlitbu je vždy náročné. Zamyslíme se společně nad modlitbou a budeme hledat, jak se ve svém každodenním životě modlit. Snad
objevíme i to, že se nejde nemodlit, stejně jako nelze nedýchat.
P. Mgr. VÍT ZATLOUKAL je 16 let knězem ostravsko-opavské diecéze. Působil
jako zodpovědný za Diecézní centrum pro mládež, následně byl šest let
ředitelem Sekce pro mládež ČBK. Potkat jste ho mohli před pěti lety v Táboře,
před rokem v Madridu, nebo třeba jako poutníka na cestě do Compostely.
Svůj blog na signálech má poeticky nazvaný: „Srdce každým svým vláknem
čeká na úžas lásky“.
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