7. ročník setkání pro veřejnost

2. března 2017

Všechno kolem je dnes špatně!

Křesťanská víra
a současný
svět

Nedávná analýza několika desítek tisíc zpráv na sociální
síti Twitter ukázala, že většina z nich je plná frustrace,
znechucení až vzteku. Internetové diskuze negativismem
přetékají. I komentátoři v médiích se tohoto ducha doby
všímají. Jaký je pro to důvod? A lze s tím nějak bojovat?
A co křesťané?

3x

6.dubna 2017

Rodino, kde jsi a kam jdeš ?!
Po mnoho staletí slovo rodina představovalo společenství i více generací, jejímž základem byli manželé (žena
a muž) a jejich děti, případně jejich rodiče. Role každého
v rodině byla jasně dána - výchovné metody se mnoho
nezpochybňovaly. Dnešní doba toto uspořádání významně zpochybňuje, jsou velmi akcentována práva dítěte,
začíná být dobře přijatelná i rodina s rodiči stejného
pohlaví, střídajícími se partnery apod.

27.dubna 2017

Stesk, samota a prázdnota. Co s tím?
Významně se prodlužuje lidský věk a materiálně se
celkově máme, jako možná nikdy předtím. Obojí přináší
významně více volného času a určitého druhu samoty
zejména po ukončení aktivního zaměstnání - a co s tím?
Je dost možností, jak čas smysluplně využívat, nebo je
spíše jen nějak „zabíjen?“. V současnosti to začíná být
velký problém seniorů - mohou zde pomoci církve a jak?

Na každý večer jsme pozvali hosty, kteří se
v dané problematice pohybují a mají k ní co
říci. Kromě moderátorem řízené diskuze bude
i příležitost pokládat hostům písemně vlastní
otázky.

Sbor Církve bratrské v Praze 5

Moderované diskusní večery
se zajímavými osobnostmi

Vrázova 4
150 00, Praha 5
Tel.: 257 319 839
e-mail: smichov@cb.cz
web: www.cb.cz/praha5
Metro B – stanice Anděl
Tramvaj 4, 5, 7, 10, 16, 21 – stanice Zborovská

Vždy ve čtvrtek
v 18.30 hodin
2. března, 6. dubna
a 27. dubna 2017

Čtvrtek 2. března 2017 v 18.30 hodin

Čtvrtek 6. dubna 2017 v 18.30 hodin

Čtvrtek 27. dubna 2017 v 18.30 hodin
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Ing. Daniel Fajfr, M.Th.

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

MUDr. Karel Dlask

Kazatel, předseda Rady Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví v České republice. Vystudoval Fakultu strojní
ČVUT a teologické vzdělání si později doplnil na International
Baptist Theological Seminary. V církvi aktivně sloužil nejprve
jako laik, poté od roku 1988 do roku 1996 byl kazatelem sboru
CB v Ústí nad Labem a konečně pracoval v ústředí církve mnoho let jako tajemník odboru pro evangelizaci. Vyučuje
na ETS.

Pedagog na universitách v Hradci Králové a Ústí n. Labem,
ordinovaný kazatel v CB. Vystudoval učitelství anglického
jazyka v ČR a Velké Británii. Souběžně studoval v Británii
i teologii na School of Biblical Studies a filosofii výchovy
při University of Wales. Od r. 2001 působil jako kazatel na
sborech CB. V současné době pracuje především jako pedagog, ale působí též v Komenského Institutu v Praze a v Síti
křesťanských pedagogů. Ve svém vysokoškolském působení
se zaměřuje např. na teorii výchovy obecně, na výchovu
etiky, apod.

Lékař, soudní znalec. V průběhu své lékařské praxe se specializoval na resuscitační péči a stal se jedním z vedoucích
pracovníků nově vznikající kliniky - dnes Klinika anesteziologie, resuscitace 2. LF UK a FNM. Věnoval se především
péči o děti a stal se i soudním znalcem ve specializaci dětská
resuscitační péče. V posledních letech si doplnil vzdělání
v oboru paliativní medicíny a péči o děti vyměnil za péči
o umírající - je lékařem v Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích.

PhDr. Jan Jandourek, Ph.D.
Novinář, sociolog a spisovatel. Absolvoval Katolickou teologickou fakultu a Fakultu sociálních věd (obor sociologie)
na UK. Působil jako kněz v ŘKC, v současnosti působí ve
Starokatolické církvi. Jako novinář prošel různými prestižními redakcemi, v současné době je ve Svobodném fóru.
Přispíval a přispívá i do časopisů Anno Domini a Reflex.
Je autorem řady knih, např. „O víře trochu jinak“, ale také
několika románů.

Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Římskokatolický kněz, teolog, pedagog a autor duchovní
literatury. Vystudoval Fakultu strojní ČVUT, CM bohosloveckou fakultu v Praze - Litoměřicích, habilitoval se na CM
teologické fakultě v Olomouci. Řadu let působil jako kněz
v různých farnostech. V létech 1991 - 2004 vedl Pastorační
středisko pražské arcidiecéze. Od roku 2002 působí na Katolické teologické fakultě UK v Praze. V červenci 2009 se stal
kanovníkem Vyšehradské kapituly a v roce 2015 byl zvolen
jejím proboštem. šehradské kapituly a v roce 2015 byl zvolen
jejím proboštem.

Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Studoval hydrogeologii a psychologii v Praze a Texasu.
Vyučoval psychologii u policistů, mediků a zahraničních
studentů na SPŠ, FF a 1LF UK, VŠE. Po přechodnou dobu
se věnoval psychologii vnímání v reklamě. Řadu let byl
poradce ministra sociálních věcí a poradce ombudsmana.
Věnuje se i psychologii náboženství (Psycholog a jeho svědectví o Kristu). Jako klinický psycholog posuzoval žadatele
o náhradní rodinnou péči, dnes se věnuje převážně partnerské a rodinné problematice. Vztahovým otázkám se věnují
i jeho knihy Partneři a rozchody a Křesťanství, vztahy a sex.
Je ženatý a má tři děti.

Filosof, pedagog, překladatel a publicista, signatář Charty 77.
Byl poslancem Federálního shromáždění, ministrem školství, kandidátem na prezidenta ČR. Byl prvním děkanem
nové Fakulty humanitních studií UK - přednáší především
filosofii, antropologii, zabývá se i etikou, evropskými dějinami, apod. Jako aktivně věřící křesťan spolupracoval na ekumenickém překladu Bible Je často zván do zahraničí, např.
přednášel 1 rok na Harvard University v USA, často přednáší
i v Evropě a řadu veřejných přednášek má po celé ČR.

Mgr. Jan Valeš, ThD.
Kazatel CB, ředitel Evangelikálního teologického semináře
v Praze. Jako absolvent tohoto semináře pokračoval v dalším
studiu na ETF UK v Praze, které zakonči získáním doktorátu
v roce 2014. Mezitím pracoval nejprve jako sociální asistent,
pedagog volného času, od roku 2002 jako kazatel CB v Karlových Varech. V průběhu roku 2017 ukončí deset let
ve vedení ETS a přechází zpět do kazatelské služby.

