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informace
Centrální recepce (č.1)
Emauzy – Klokoty, Staroklokotská 1, 390 03 Tábor 3
Kontaktní telefon: + 420 732 889 171 (ohlašovna požáru)

Řád ubytovacích prostor:
Školy se zamykají ve 24.00 hod.
Večerka je ve 24.00. Od té chvíle je na místech ubytování zhasnuto a na chodbách je
ticho. Ráno se otvírá v 6.00.
Vstup do školy je dovolen pouze těm, kdo v ní bydlí, a organizátorům.
Prosíme všechny, aby se snažili svým chováním předcházet možným komplikacím
a problémům. Děkujeme.

Upozornění zdravotníků
Prosíme, chraňte své chytré hlavy před sluncem (pokud bude svítit) a dodržujte pitný
režim! V případě potřeby se obraťte na zdravotníky: v místech svého ubytování, ve
zdravotnickém stanu (č. 3) nebo na jiných místech, kde se bude konat program, nebo
volejte na telefonní číslo: 607 933 622.

Stravování
Každý účastník dostane stravenky. Jejich ztrátu je nutné řešit na centrální recepci
(č. 1). Stravujeme se u č. 3. Snídaně budou na místech ubytování.

Eucharistická adorace
Bude probíhat každý den od 9.30 do 22.00 v kostele Panny Marie na Klokotech
(č. 6) kromě časů mší svatých a v kostele Proměnění Páně na hlavním náměstí v centru
Tábora (č. 5) v časech: úterý: 10.00-14.00, středa: 16.00-23.00, čtvrtek: 13.00-22.00,
pátek: 10.00-15.00, sobota: 10.00-13.00, 16.00-19.00. V kostele Panny Marie na Klokotech bude adorace ukončena vždy 45 min. před začátkem mše svaté, protože kostel
bude sloužit k přípravě liturgie.
Chceš spojit dobré, příjemné a užitečné? Pomoz nám s nepřetržitou modlitební
stráží. Stačí se napsat na určitý čas a půl hodiny se modlit za naše setkání, tvé přátele, lidi, kteří to nyní velmi potřebují!

Služby
Svátost smíření
Každý den od 9 do 23 hod. bude zpovědní služba na Klokotech u č. 3. Kromě toho bude
také zpovědní služba v kostele Proměnění Páně na hlavním náměstí v centru Tábora
(č. 5) od 9 do 23 hod. Další informace hledejte v liturgickém stánku na Klokotech
(č. 3). Časy jsou orientační.
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informace
Služba psychologa
Své služby Ti nabízí psycholožka, která bude každý den k dispozici od 13.30-20.00
u č. 4 (kromě středy, kdy bude k dispozici v časech 13.30-15.00 a 16.00-20.00).

Poradna pro ženy a dívky
MUDr. Maria Fridrichová bude ve své poradně (č. 4) k dispozici od čtvrtka 16.8. do soboty 18.8. odpoledne (13.30-20.00).

Gynekologická poradna
MUDr. Ludmila Lázničková bude ve své poradně (č. 4) k dispozici ve středu 15.8.
(13.30-15.00 a 16.00-20.00), ve čtvrtek 16.8. a pátek 17.8. (13.30-20.00).

„Naslouchající ucho a vnímavé srdce“
Každý den je možnost setkat se s člověkem, který bude mít na Tebe čas. Můžeš mu
říci cokoli. Má pro Tebe připravené naslouchající ucho a vnímavé srdce. I když kolem
Tebe bude velké množství lidí, budeš pro něho tím nejdůležitějším člověkem v Táboře.
Budou to Bohu zasvěcení lidé z řad kněží, řeholníků, řeholnic, také členové z různých
komunit a hnutí. Můžeš je potkat kdekoli a kdykoli, neboť se budou pohybovat mezi
vámi, mladými. Také je najdeš v blízkosti poutního kostela Klokoty (č. 6) každý den
od 15.00 do 18.00 hod.
Jak je poznáš?
Na levé paži budou mít pásku s uchem a srdcem.

Přímluvné týmy
Pokud potřebuješ přímluvnou modlitbu za sebe, přijď v pátek 17.8. do kostela Proměnění Páně na hlavním náměstí v centru Tábora (č. 5), v časech 14.00-19.30 budou
k dispozici přímluvné týmy složené z laiků i řeholníků.

Informace pro kněze
Po příchodu do Tábora se prosím nahlaste liturgické skupince v liturgickém stánku
na Klokotech (č. 3). Zde bude k dispozici rozpis zpovědníků na jednotlivé dny a aktuální
informace o liturgii.
Koncelebrace: Alespoň 25 minut přede mší svatou je třeba se obléci do liturgických
rouch v areálu kláštera na Klokotech.
Setkání kněží proběhne v úterý a ve čtvrtek 14.00-15.00 v č. 21.
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Drazí mladí přátelé,

vítám Vás jménem biskupů, kněží, Sekce pro mládež a všech, kdo připravovali toto setkání v Táboře. Jsme tu z celé republiky, ze všech diecézí a z mnoha společenství. Svou
přítomností spoluvytváříme celkovou atmosféru, v níž po dosavadních zkušenostech ze
světových, republikových i diecézních setkání toužíme opět dýchat v rytmu současné
církve.
„Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, já jsem uprostřed nich.“
Být „ve jménu“ znamená být ve stylu, být pod záštitou, být zplnomocněn.
Hledejme evangelní postoje v našem setkávání. Hledejme zevnitř, každý svým osobním
způsobem, ve svobodě a zodpovědnosti. Buďme vlídní a sdílní. Užijme radost z víry!
Ať platí: „To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine“.
Jsme církev Kristova. Jsme učedníci Kristovi, když se od Něj učíme. Jsme apoštolové,
když jsme Jím posláni. Jsme bratři a sestry mezi sebou a vůči všem, když říkáme upřímně, s úctou a úžasem: „Otče náš“, jak nás to naučil Pán Ježíš.
Pro tyto dny nám Pán Ježíš sám vzkazuje: „Jako jsem já miloval vás, tak se i vy
milujte navzájem.“
On to dokázal a dokazuje.
Domýšlejme to a nechme se Jím inspirovat.
Ze srdce Vám žehná

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
biskup českobudějovický
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Přátelé Boží,

svatý Seraﬁm Sarovský vycházel vstříc lidem, kteří jej přišli navštívit, a zdravil je:
„Moje radosti, Kristus vstal z mrtvých!“ Rád bych Vám alespoň v těchto slovech vyšel každému vstříc a přivítal vás tímto pozdravem. Přál bych Vám, abyste zde
v Táboře prožili následující dny ve vědomí, že každý z nás je radostí Boha a že mezi
námi je Ježíš Kristus, Zmrtvýchvstalý.
Mnozí jste setkání očekávali s nedočkavostí a ptáte se, co nás tady potká? Jistě je
to pestrý program, plný moudra a duchovní hloubky, ale i zábavy a nepostradatelné
hudby. Ale není možné prožít víc než setkání s Kristem, který nás promění.
Snad si odvezeme domů vědomí, že dar živé víry, který máme, je pro nás výzvou
a závazkem, abychom nežili pro sebe, nýbrž pro druhé. Máme-li vyslovit: „Miluji tě
nade všechno, můj Bože!“, nesmí to zůstat bez odezvy v konkrétních projevech lásky
k bližním. Prosím, pamatujme na to tady na setkání i doma: v rodině, ve společenství,
ve farnosti. Ne proto, aby nás chválili, že jsme slušní a vychovaní, ale abychom se pro
ně stali věrohodnými svědky Ježíše. „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13,35)
Na závěr Vám přeji odvahu k obnově vlastního života, aby vytryskla Vaše radost
z čistých srdcí. Dobře zde využijte čas.

otec Vítek Zatloukal
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Milí mladí přátelé,

cílem vašeho letošního letního setkání se stal Tábor. Co se mohlo vybavit Vám nebo
Vašim přátelům při vyslovení tohoto jména?
Velmi mnozí lidé mají jihočeské město Tábor spojeno s husitstvím. Bohužel husité
jsou často vnímáni především jako válečníci, stateční bojovníci proti křižákům, jako
hrdinové bojující za práva českého národa proti „cizákům“. Ale „husitská revoluce“
vznikla z touhy horlivých křesťanů žít důsledně a nekompromisně podle evangelia.
Proto také biblická jména Tábor a Jordán.
Někteří mohou myslet na nejrůznější letní dětské „tábory“ nebo na „tábory lidu“ apod.
To je původní smysl řeckého a latinského označení církve – ekklesia: shromáždění lidu
před Hospodinem, společenství Božího lidu.
Můžeme také vzpomenout na biblickou horu Tábor, horu Proměnění Páně, kde Petr,
Jakub a Jan viděli Pána Ježíše ve slávě a bylo jim tam dobře. Děkanský kostel na
Žižkově náměstí má toto zasvěcení a zve do blízkosti Ježíšovy, aby nám s ním bylo
dobře.
A mnozí jistě nepřehlédli, že dějištěm setkání je městská část Tábor-Klokoty, známé
a oblíbené mariánské poutní místo. Náš někdejší českobudějovický biskup blahé paměti
Josef Hlouch měl své biskupské heslo: Skrze Marii k Ježíši.
Vítejte tedy v Táboře, v místě, kde už od začátku 15. století někteří lidé touží po
opravdovém životě podle evangelia, kde chceme společně tvořit církev jako shromáždění Božího lidu a kde nám všem může být dobře v blízkosti Ježíše, ke kterému nás
přivádí jeho Matka Panna Maria.
Na setkávání s každým z Vás se těší
P. Václav Hes, farář a vikář
P. Jan Turek, farní vikář
a obláti Panny Marie Neposkvrněné z Klokot:
P. Karl Zaiser, P. Martin Sedloň,
P. Tomáš Vyhnálek a P. Jiří Můčka.
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Vážení mladí přátelé,

těší mě, že pořadatelské organizace vybraly pro Vaše celostátní setkání křesťanské
mládeže naše historické město Tábor. Budete mít příležitost strávit týden v překrásném prostředí barokního kláštera v Klokotech, významném poutním místě, navštěvovaném každoročně tisíci věřícími a turisty z domova i ze zahraničí.
Věřím, že i přes bohatý program Vašeho setkání si nenecháte ujít příležitost navštívit
a poznat naše krásné město Tábor. Najdete v něm nejen unikátní historické památky,
řadu církevních objektů, příjemná klidná zákoutí, ale i kulturní, sportovní a společenská zařízení a hlavně spoustu milých a ochotných občanů našeho města.
Jsem přesvědčena, že Vaše setkání bude i pro život Tábora kulturním a společenským
obohacením a dobrou přípravou na tradiční mezinárodní festival „Táborská setkání“,
jehož 16. ročník proběhne letos v září a jehož cílem je – podobně jako cílem vaší akce
– setkat se, poznat se, porozumět si.
Přeji organizátorům setkání zdařilý průběh celé akce a Vám všem příjemně strávený
čas v Táboře, pěkné počasí a mnoho krásných zážitků.

Ing. Hana Randová
starostka města Tábor
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KDO JSOU OBLÁTI? (OMI)
Misionáři Obláti Panny Marie Neposkvrněné
Jedná se o misijní řád založený v roce 1816 francouzským knězem a pozdějším biskupem Evženem de Mazenodem, který byl dne 3. prosince 1995 svatořečen papežem
Janem Pavlem II.
Motto oblátů: „Poslal mě evangelizovat chudé.“
Kdo je to oblát? Papež Pius XI. nazval obláty „specialisty na nejtěžší misie“ a papež
Jan Pavel II. říká, že jsou to „muži zasvěcení evangelizaci, zvláště mezi nejubožejšími
lidmi“.
Oblát je muž Ježíše Krista, jehož zná ze své vlastní zkušenosti. A na jeho volání nechá
všechno a snaží se žít životem Ježíše Krista.
Oblát je také mužem pro chudé. V nich slyší Ježíšovo volání. Tito ubozí jsou všichni ti,
kdo trpí bezprávím, nebo ti, kteří nikdy neslyšeli o Bohu či na něj zapomněli.
Oblát je také mužem církve. Láska k církvi je láskou k Ježíši Kristu.
Oblát je muž Panny Marie. Jí odevzdává své srdce. Maria, Matka Kristova, stává se
v jeho životě útočištěm a věrnou oporou.
Obláti žijí v církvi, s církví a pro církev. Jsou tam, kde je potřebuje církev, Kristovo
tajemné Tělo.
Obláti plní, co vzkříšený Kristus uložil apoštolům: „Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium všemu tvorstvu!“ (Mk 16, 15) V Písmu se Ježíš často láskyplně obrací především k chudým. Obláti se snaží napodobit svého Mistra: Projevují chudým největší
lásku, když se snaží zvěstovat Kristovo radostné poselství hlavně chudým. Proto dnes
obláti působí v 70 zemích světa.
Více informací naleznete na: www.oblati.cz

HISTORIE TÁBORA NA CELOSTÁTNÍM SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2007
Milí přátelé,
scházíme se na místě, kde to přímo dýchá dějinami. O hoře Tábor v Palestině,
kde došlo k události Kristova proměnění, se dozvídáme z Nového zákona, o Táboře
15. století z husitských a dalších kronik, o středověkém zjevení Panny Marie na Klokotech
z dávných legend a o barokní slávě tohoto poutního místa z letopisů. A do těchto
starobylých míst dnes přicházíme – každý se svými starostmi, očekáváními, nadějemi.
Co nás může spojovat s těmi, kdo nás předešli? Možná to, že všichni – my i oni – toužíme
po štěstí, hledáme pravdu, chceme poznat Krista a žít s Ním. Chtěli bychom spolu
s Vámi poodkrýt souvislosti dějin křesťanství s naší současností, nabídnout pohled
na dávné doby bez předsudků.
Každý den setkání v Táboře se proto ponese v duchu jednoho období minulosti církve
(na Klokotech, v Táboře, v českých zemích apod.). Pokusíme se (alespoň na okamžik)
dotknout se jejich kouzla a zvláštní krásy a snad i objevit, že naše historie k nám
opravdu patří - někdy jako břemeno, jindy jako inspirace a povzbuzení.
Těšíme se, že si na této pouti budeme navzájem průvodci.
Váš režijní tým
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Úterý – doba Nového zákona
Tábor, r. 33 n.l., hora s výškou 575 m.n.m. se stala dějištěm setkání, překlenutí
a společenství Starého a Nového zákona. Není to místo k přebývání a stanování, jak
to lidsky pochopil učedník Petr: „Pane, postavme zde tři stany …“, ale místo zjevení
božství Ježíše Krista - setkání Boha s člověkem. I my, dnešní lidé, často špatně chápeme
zjevenou pravdu o Ježíšově lidství a božství, které se neutábořilo na izraelské hoře,
ale zůstává s námi, kdekoli jsme.

Středa – raný středověk
Tábor se nachází nedaleko klokotského údolí, kde se na břehu Lužnice jednoho dne
zjevila krásná dívka. Užaslým pastýřům vyprávěla o Bohu a naplňovala jejich srdce
pokojem a radostí. Od té doby uplynulo 615 let. Dodnes svolávají klokotské zvony
k modlitbě lidi mladé i starší, zblízka i zdáli, a zvou ke společnému setkání s Marií,
která je matkou nás všech. I my se spolu s ní můžeme vydat za Kristem.

Čtvrtek - husitství
Tábor, toto legendární opevněné město, bylo založeno husity roku 1420. Není to tak
dávno a přece – tolik se toho změnilo. Jedno však zůstává. Touha po pravdě, po naplnění,
po Boží blízkosti, která nás tu dnes - stejně jako tehdejší křesťany - shromažďuje.

Pátek - baroko
„Tábor, to místo jest, kam poutníků množství začalo prouditi, Marii Panně se s díky pokloniti a o přímluvu ji prositi,“ praví se ve starobylé klokotské legendě. Maria, poutnice
na cestě životem a první učitelka i učednice Pána Ježíše, byla vždy, v baroku i v dnešní
době, výzvou a inspirací k naději a životu v pravdě.

Sobota – naše současnost
Tábor dnes. Na první pohled možná obyčejné město … Výjimečné, neobyčejné je svými
dějinami i výzvou, kterou v sobě nese. Výzvu přijmout krásu i tíži dějin křesťanství
a hledat smíření. Pán ji adresuje každému z nás. Dotýká se nás svou uzdravující přítomností a nabízí nám své slovo: „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem.“

Neděle – den díkůvzdání
Jaký je Tábor na konci Celostátního setkání mládeže, během kterého jsme nahlédli
do příběhů těch, kteří nás předešli?
Pojďme s Kristem, který nás doprovází v každé době, i nyní s důvěrou vykročit na cestu,
odevzdat dávnou bolest a s nadějí prožívat svou přítomnost. Nedopusťme, aby pro nás
cesta dějinami skončila zapomněním, pokusme se, aby pro nás byla příležitostí otevřít
se novému.
Díky Bohu, že můžeme být a stále jsme na cestě. Ať našim dalším krokům žehná
a provází nás.
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Časopis IN!
Časopis IN! - dívčí svět vás zve na společnou modlitbu
Tancem s Rebeccou St. James.
Přijďte nás navštívit ke stánku IN! Každý den tu najdete
něco nového!

---------------------------------------------------------------

Chystáš se na vysokou?
Nebo už na ní jsi?
Vysokoškolské katolické hnutí tě zve na návštěvu
www.signaly.cz
=> odkazy => vysokoškoláci
A proč? Protože děláme spoustu dobrých věcí a možná si
u nás najdeš najdeš dobré kamarády.
Brno — České Budějovice — Hradec Králové — Liberec
Olomouc — Opava — Ostrava — Pardubice — Plzeň — Praha
Ústí nad Labem — Zlín
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Modlitba a liturgie
BOŽÍ SLOVO NA DEN
Úterý 14.8.
Téma dne: Kristovo lidství
Slovo na den: „Ať ustanoví bratry zpěváky s hudebními nástroji, aby je bylo
slyšet.“ (srov. 1 Kron 15,16. Pozn.: Knihy Kronik se také někdy označují jako knihy
Paralipomenon)

Komentář:
Kristus je Boží Syn, ale také člověk. Zastavme se u Ježíšova lidství. On vykoupil
naše tělo. Tedy i naše, tvé tělo patří do Božího plánu spásy. Naše tělo je darem od Boha
a také slouží k oslavě Boha.
V církvi se po mnoho staletí předkládá starozákonní obraz Archy úmluvy - truhly, v níž
se uchovávaly desky Boží smlouvy s Izraelem, jako znamení Marie, která ve svém těle
uchovávala Krista. Archa úmluvy je symbolem těla, které Bůh toužil učinit nástrojem
naší záchrany.
Král David nechal přinést archu úmluvy - největší výraz Boží lásky k Izraeli
- ve slavnostním průvodu s hudbou a tancem do Jeruzaléma.
Boží plán stvoření předpokládal, že budeme využívat a žít naši tělesnost.
Není to vždy jen jásání, protože naše tělo je zasaženo hříchem a z něj vychází i bolest
a utrpení, ale Boží záměr s námi i přes hřích zůstává nezměněn.
Tvé tělo je darem od Boha, který můžeš správně využít ke svému růstu, ale
i ke chvále Boží. A tak zkus děkovat za to, co jsi skrze své tělo získal(a) (smysly, emoce,
sexualitu, možnost smát se i plakat, obejmout nebo hrát fotbal, vidět sílu bouře či pocítit vůni růže ...) a prosit za moudré zacházení se svým tělem. Zkus také myslet na ty,
kteří mají jen část z bohatosti zdravého těla ať po fyzické nebo psychické stránce.

Středa 15.8.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Téma dne: Modlitba
Slovo na den: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! (Zj 12,12)
Komentář:
Život je zápasem: nejen o práci, pravdu či přátele, ale také o společenství s Bohem.
V tomto boji však nestojíme sami! Bůh nám nabízí svoji pomoc a blízkost. A co víc!
Tento zápas je zápasem celého společenství církve včetně těch, kteří již svůj život
završili a stojí před Bohem. Tito lidé stojící před Bohem se za nás mohutně přimlouvají.
Na prvním místě v této mocné přímluvě stojí Panna Maria. Neboj se přidat k tomuto
zápasu, abys také objevil(a) sílu a velikost Boží, opřel(a) se o moc modlitby a zakusil(a)
vítězství, jak zaznívá ve verši 10b a 12: „Přišlo spasení (…) Proto jásejte!“
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Text k ranní modlitbě:
Zjevení Janovo 11,19-12,12a:
Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití. A ukázalo
se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou
dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla
její hodina.
Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi
hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe
a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.
Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo
přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.
A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak
i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak,
ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním
i jeho andělé.
A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho
Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem
osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte, nebesa a všichni,
kdo v nich přebýváte!“

Čtvrtek 16.8.
Téma dne: Společenství církve
Slovo na den: Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni. (Ef 4,4)
Komentář:
Bůh povolal každého člověka ke spáse: každý osobně může k Bohu přijít. Ale kupodivu
toto povolání Bůh vložil do společenství. Nejen jednotlivec, ale celé společenství těch,
kteří přijali Krista, se podílí na spáse. Jenže mnoho lidí vždy přináší množství názorů,
stylů, chutí a nechutí. Co s tím!? „Snášejte se navzájem v lásce!“ Učme se přijímat,
porozumět a trpělivě nést jeden druhého. Nikoli pokrytecky, ne se nechat jen ponižovat. „Buďte pravdiví v lásce.“ Dospělost lásky je trpělivá, ale i pravdivá. Vždyť všichni
jdeme k jediné naději a tou je nekonečný, vznešený a skvělý Bůh. Toto nás spojuje
v církev. Do ní patříš i ty!
Text k ranní modlitbě:
List Efezanům 4,1-16
Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
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Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra,
jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a
je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto
je řečeno: `Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.´ Co jiného znamená
`vystoupil´, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž,
který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.
A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu
služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna
Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme
nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé
tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho,
jak je každé části dáno.

Pátek 17.8.
Téma dne: Eucharistie
Slovo na den: Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít
do svatyně ... (Žid 10,19)

Komentář:
Přiblížit se Bohu není vůbec samozřejmé. Mnozí lidé toto sblížení hledají celé roky.
Bůh nám nabízí tuto neuvěřitelnou blízkost! Vše záleží na naší pravdivosti. Proto
vyznáváme hřích, abychom s čistým srdcem předstoupili před Boha. Bůh nám svojí
blízkost nabízí neuvěřitelným způsobem: stává se pokrmem pro naše tělo. On - náš Bůh
- je hostitelem i hostinou! On nás sytí („Má duše se sytí nejlepší stravou“ - Ž 63,6).
Každá velká a vznešená hostina se odehrává ve společenství. I ty můžeš být součástí
těch, kdo po něm touží! Zboř bariéru svého hříchu a otevři své srdce, ať ti Bůh může
darovat sebe sama!

Text k ranní modlitbě:
List Židům 10,19-25
Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou
novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony - to jest obětováním svého těla.
Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha
s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí
a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého
a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte,
že se blíží den Kristův.
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Dnes chceme nabídnout zvláštní příležitost ke svátosti smíření:
Bude po dopolední přednášce od 11.30 po celou dobu oběda. Zpovědníci budou v blízkosti kostela na Klokotech (č. 6) a v kostele na náměstí (č. 5).
Prosíme o trpělivost a dodržení prostoru intimity, který je k této svátosti třeba.

Mše svatá:
Dnešní mše svatá bude slavena v latině. Latina je jazykem, který církev používá již od
4. století našeho letopočtu. Latinské texty i český překlad budou k dispozici.

Sobota 18.8.
Téma dne: Bible - Boží slovo
Slovo na den: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. (Dt 6,4 )
Komentář:
Izrael stál před branami země, po které desítky let toužil. Co mu nyní klade Bůh
na srdce? „Nezapomeň. Boj se Hospodina!“ „Bát se“ znamená ve Starém zákoně „mít
úctu“. Není to strach, ale vědomí vznešenosti a velikosti Boží.
Písmo, je skutečnou pokladnicí Božího slova Izraelitům, prvním křesťanům
... Tedy také nám! Jsou v něm zkušenosti, modlitby, inspirace, Boží požadavky, radost
i pláč. Vše, co patří k životu. Slyš! Poslouchej! Otevři, aby slovo mohlo proniknout až
na dno tvého nitra. Zkus mu porozumět. Zastav se a zkus slyšet, co teď právě tobě
skrze Písmo Bůh chce říci.

Text k ranní modlitbě:
Dt 6,1-9
Toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin, váš Bůh, přikázal vyučovat,
abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit:
Aby ses bál Hospodina, svého Boha, a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení
a příkazy, které ti udílím, ty i tvůj syn a tvůj vnuk, po všechny dny svého života, abys
byl dlouho živ. Poslouchej je, Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře
a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin,
Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat
Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům
a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš
uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek
na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

Neděle 19.8.
Téma dne: Nebojte se jít!
Slovo na den: Tak jako jsem miloval vás, tak i vy se milujte navzájem. ( J 13,34)
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Komentář:
Apoštolové zasedli k poslední večeři. Cítí napjatou atmosféru. Bojí se, že Ježíšovi se
něco stane, a co bude dál? Kristus jim klade na srdce, co vidí jako podstatné: milujte
se! Hřích? Pán ví, že se objeví, zná Petrovo selhání, ale to nebrání cestě za Bohem.
Nebojte se, já jdu před vámi. Pojďte!

Text k modlitbě
Jan 13,34-14,6
„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás,
i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li
mít lásku jedni k druhým.“
Šimon Petr mu řekl: „Pane, kam odcházíš?“ Ježíš odpověděl: „Kam já jdu, tam
mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později.“ Šimon Petr mu
řekl: „Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím.“ Ježíš odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá,
třikrát mě zapřeš.“
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě
mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych
vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás
k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“ Řekne mu Tomáš:
„Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl:
„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

RANNÍ MODLITBY
Ranní modlitba
Každý den začneme ranní modlitbou. Protože nám velice leží na srdci, aby každý mohl
objevit či vyzkoušet více druhů modlitby od liturgie hodin (breviáře) až po velmi kreativní formy, proto nabízíme ranní modlitbu od středy do soboty (8.00-9.30) na řadě
míst. Všechny Vás zveme, abyste zkusili vystřídat každý den jinou formu. Věříme, že
Vás naše nabídka inspiruje k osobní modlitbě.
V úterý se všichni sejdeme na modlitbu na centrální ploše v místě velkého pódia
(č. 2). Na středu, pátek a sobotu je již nutné si včas prohlédnout a zjistit, kde která ranní modlitba bude probíhat. Zvláštním bonbónkem bude modlitba ve čtvrtek
ve společenství celé diecéze. Pokud se někdo ztratíte, nebudete si vědět rady, kam
na modlitbu vyrazit, nebo vyjedete později apod., vždy bude probíhat ranní modlitba
na hlavním pódiu (č. 2).
Bližší informace naleznete v liturgickém stánku (č. 3).

Tvoje smlouva s Bohem
Od úterý do pátku večer bude u liturgického stánku velký arch s vyznáním víry. Je to
forma smlouvy mezi Tebou a Bohem. Pokud se chceš připojit k této smlouvě, připoj
svůj podpis na arch. Vyznání víry s podpisy bude slavnostně přineseno s obětními dary
při páteční mši svaté.
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NABÍDKA RANNÍ MODLITBY
(středa, pátek, sobota 8.00-9.30)
1. KONTEMPLACE IKONY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
(Lze oknem viditelného zahlédnout neviditelné?)
Kongregace sester Matky Božího milosrdenství
Jednotlivé elementy vlastnoručně vyrobené ikony Božího milosrdenství, které budeme
procházet, nám pomohou vniknout do tajemství Božího milosrdenství. Modlitba je
spojena s písněmi a fotoprojekcí.

Kde: 11

2. MILOST PLNÁ RADOSTI
sestry boromejky
V modlitbě se zastavíme nad tajemstvím zvěstování podle textů papeže
Benedikta XVI. aneb „Víte, že i tancem se dá meditovat?“

Kde: 12

3. MODLITBA TANCEM S REBECCOU ST. JAMES
časopis IN!
Modlitbou nás provede kniha Rebeccy St. James „40 dní s Bohem“, tancem Rebečina
hudba a děvčata ze skupiny liturgického tance. Pokusíme se zvládnout svou duši i tělo
zároveň!

Kde: 56 (středa, sobota), 66 (pátek)

4. MODLITBA PÍSNÍ A SLOVEM
Společenství Chudých školských sester Naší Paní
Nabízíme modlitbu pro ty, kteří se rádi modlí zpěvem a rozjímají Boží slovo. Budeme
zpívat písně s doprovodem kláves, kytary, houslí a rytmických nástrojů (které budou
k dispozici i ostatním). Zpěv bude prokládán Boží slovem a spontánní modlitbou
chval, díků i proseb.

Kde: 29 (středa, pátek), 41 (sobota)

5. CHVÁLA STVOŘENÍ
Školské sestry Notre dame
Zveme všechny, kteří se chtějí modlit chvály v přírodě. Náplní naší modlitby je radost
ze stvoření, objevování Pána Boha všude kolem nás, zpěv žalmů a čtení Písma.
Kde: Venku. Sraz před děkanským kostelem (č. 5). Pozor! Odchod bude přesný!
V případě deště jdeme stejně!
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6. MODLITBA ČLOVĚKA V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Kongregace sester sv. Františka z Brna
Zažili jste, že vám bylo zle, byli jste v těžké situaci? Tehdy se obracíme k Bohu zvláštním způsobem: učíme se Bohu naslouchat a s Jeho pomocí řešit svoji situaci.
K modlitbě vás napřed naladíme, pak se budeme společně modlit. Ve středu za boj
s alkoholismem, v pátek za přípravu na manželství, v sobotu se zaměříme na bolestné
události v rodině. V závěru každé modlitby se spojíme spontánní modlitbou chval,
proseb, díků, smíru za konkrétní lidi.

Kde: 44 (středa, sobota), 41 (pátek)

7. EUCHARISTICKÁ ADORACE
Petríni, P. Damián Němec
Křesťanství se vždy vyznačovalo uměním modlitby. Ježíš, učitel modlitby, je v eucharistii uprostřed nás. Chceme přijmout jeho pozvání a modlit se spolu s ním a před
jeho tváří k Otci v Duchu. Zveme tě do prostoru ticha a pokojného přebývání v jeho
blízkosti na začátku nového dne.

Kde: 6

8. ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC
Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě
Naše setkání vám pomůže porozumět modlitbě růžence. Modlitbu napřed přiblížíme.
Vlastní modlitbu růžence proložíme krátkými zamyšleními na základě Písma a duchovní literatury, které nám ukáží jednotlivé události z Ježíšova života.

Kde: 21 (středa, pátek), 66 (sobota)

9. SALESIÁNSKÝ ZPŮSOB ROZJÍMÁNÍ
Salesiáni a salesiánky
Už jste někdy rozjímali? Že vám to moc nejde? Tak přijďte a zkuste náš praktický
návod k rozjímání v pojetí sv. Františka Saleského. Skládá se ze tří částí: bezprostřední příprava na rozjímání, vlastní rozjímání s praktickou animací, zachycení plodů
rozjímání s uvedením do běžného života. Tedy i vy můžete okusit jeho plody.

Kde: 66 (středa), 56 (pátek), 21 (sobota)

10. ADORACE PROKLÁDANÁ ZPĚVEM
Bratři kapucíni
Modlíte se před eucharistií? Tak přijďte a společně zažijeme modlitbu s vzýváním Ducha svatého, chválami, díky, modlitbou kajícnosti, prosbami, chvílí ticha a písničkami. Chceme usilovat o to, abyste se i vy aktivně zapojili svými modlitbami. Na závěr
bude závěrečné eucharistické požehnání na cestu do celého dne.

Kde: 5
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11. TVOŘIVÉ CHVÁLY
Jana Ungerová
Chceme chválit Pána vším, co nám dal – gesty, tancem, zpěvem, vlajkami, slovem
a jakýmkoli jiným tvůrčím způsobem!

Kde: 45

12. MODLITBA S BISKUPEM
Bohoslovci doprovázející otce biskupy
Modlitba, čtení Písma, přímluvy, slovo povzbuzení, písničky od scholy ten který den.

Kde: 2

13. DOMINIKÁNSKÝ BREVIÁŘ
Sestry dominikánky a bratři dominikáni
Víte, co je breviář? Pojďte s námi chválit Boha tím nejznámějším liturgickým způsobem, jak se to po staletí až dodnes dělá v celé církvi. Jde o modlitbu sestavenou
především z žalmů a Písma podle současných zvyklostí dominikánské rodiny (v překladu Václava Renče) spolu se sestrami a bratřími sv. Dominika. Že to je síla, to uvidíte,
pokud přijdete!

Kde: 43

14. MODLITBA S BOŽÍM DUCHEM
P. Pavel Poláček
Zkusili jste k modlitbě zvát Božího Ducha? Zkusíme společně chválit Boha v Duchu svatém s písněmi z Koinonie a dalších modlitebních zpěvníků (překlady z Hillsongu, Matta
Redmana, skupiny Delirious? aj.).
Modlitba bez velkých řečí, ale s velkým Duchem.

Kde: 49

15. MODLITBA TAIZÉ
Společenství mládeže Zlín
Před víc jak půl stoletím se v malé vesnici Taizé ve Francii začali scházet mladí lidé
ke zvláštní modlitbě. Dnes jde o obrovské hnutí. V naší modlitbě nabízíme osobní
setkání s Pánem, aniž byste museli něco říkat nahlas, stydět se před druhými. Stačí
přijít a nechat se nést modlitbou.

Kde: 47

16. MODLITBA ZA NEMOCNÉ
Milosrdní bratři
Je krásné modlit se za sebe. Ale nestojí za to myslet v modlitbě i na druhé? Pojďte se
s námi modlit za ty, kteří to tolik potřebují. Modlitbou nás provede sv. Jan z Boha,
sv. Alžběta, bl. Matka Tereza aj. Ve středu budeme myslet na lidi nemocné a umírající.V pátek budeme prosit za lidi „na okraji společnosti“.
POZOR: pouze středa a pátek!

Kde: 41 (středa), 44 (pátek)
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MODLITBA S PÍSMEM V MALÉ SKUPINĚ
17. LECTIO DIVINA
Školské sestry sv. Františka
Umíte se modlit s Biblí? Již dávní mniši objevili jednoduchý způsob modlitby s Písmem
nazvaný Lectio Divina. My se budeme modlit v malé skupině tímto způsobem. Jde
o rozjímání a společné sdílení nad Písmem a modlitbu Božím slovem. Objevte její
krásu!

Kde: 58

18A. 3D MODLITBA S BOŽÍM SLOVEM
Paulínky
Mysl v naslouchání Pravdě, srdce v setkání s Životem a vůle připravená vydat se
na Cestu. Speciﬁcký paulínský způsob, jak se při četbě Písma setkat s živým Bohem,
naslouchat mu, otvírat se mu a vést s ním dialog. Začněme dnes spolu, zítra můžeš
pokračovat doma sám, se sourozenci či rodiči, ve svém společenství s přáteli, v kostele překvapit faráře i farníky…

Kde: 50 (středa, pátek), 61 (sobota)

18B. RANNÍ MODLITBA NAD PÍSMEM S KYTAROU
Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka ze Zlína
Zveme Vás na modlitbu s kytarou, k zamyšlení nad textem z Písma, chvály, díky,
prosby.

Kde: 50 (středa, pátek), 61 (sobota)

18C. MEDITACE NAD PÍSMEM SVATÝM
Sestry voršilky
Modlitba podle textů Písma spojená se spiritualitou sester Voršilek.
POZOR: Pouze sobota!

Kde: 61

18D. ROZJÍMÁNÍ BOŽÍHO SLOVA VE SPOLEČENSTVÍ
Komunita Blahoslavenství
Zveme vás na společné sdílení nad Božím slovem ve skupinkách pomocí několika jednoduchých kroků. Cílem je učit se rozjímat Boží slovo, být obohacen zkušeností druhého a skrze rozjímaní Božího slova se otevírat druhému a učit se budovat konkrétní
modlitební společenství.
POZOR: Pouze pátek a sobota!

Kde: 50 (pátek), 61 (sobota)
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19. MULTIMEDIÁLNÍ MODLITBA PRO KLUKY
Časopis Tarsicius
Mohu se modlit nejen v kostele, ale v každé chvíli svého života. My kluci na rozdíl
od dívek vnímáme více zrakem než sluchem. Obrazové zážitky dnešního dynamického
světa mohou výrazně ovlivnit duchovní život každého z nás. Pomocí projekce všedních
obrazů spojené s dramatickým projevem mladých lidí je možné nalézt cestu, jak začít vnímat každodenní situace vnitřním zrakem a svůj běžný život nenásilně spojovat
s modlitbou.

Kde: 16

20. IGNACIÁNSKÉ ROZJÍMÁNÍ
Společnost sester Ježíšových
Přiblížíme Vám metodu vnitřní modlitby podle sv. Ignáce z Loyoly, která vede k živému setkání s Bohem v modlitbě a uschopňuje duši, aby se mohla „dotýkat“ Pána.

Kde: 50
Pokud se nedostanete do Vámi vybrané skupiny ranní modlitby, přijďte na hlavní
plochu na Klokotech (č. 2). Tam je vždy místa dost!!!

ČTVRTEČNÍ RANNÍ MODLITBA
Čtvrteční ranní modlitba je rozdělena po jednotlivých diecézích. Na těchto místech se koná diecézní program do 12.00.

Brněnská diecéze
Českobudějovická diecéze
Královéhradecká diecéze
Litoměřická diecéze
Olomoucká diecéze
Ostravsko-opavská diecéze
Plzeňská diecéze
Pražská diecéze

64
5 (děkanský kostel)
47
11
2 (hlavní podium)
49
65
62

RŮŽENEC SE SESTRAMI DOMINIKÁNKAMI
Středa – sobota (13.00-14.00), sraz u liturgického stánku.
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ÚTERÝ 14.8.2007
11.00-11.30
Téma katecheze: Osoba Ježíše Krista
Mons. Karel Herbst
kde: č. 2

STŘEDA 15.8.2007
15.00-15.45
Téma katecheze: Na cestě modlitby s Pannou Marií
pro nejmladší: P. Romuald Rob, OP

kde: č. 47
15-17 let: Mons. Josef Hrdlička
kde: č. 2
pro nejstarší a VŠ: P. Gorazd Cetkovský, OCarm.
kde: č. 49

ČTVRTEK, 16. 8. 2007
8.00-12.00 (diecézní program s ranní modlitbou)
Téma katecheze: Den církve

Diecézní biskupové
kde: viz. str. 20

PÁTEK, 17. 8. 2007
10.00-11.00
Téma katecheze: Eucharistie, plod kříže
P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
kde: č. 2

SOBOTA, 18. 8. 2007
10.00-11.00
Téma katecheze: Bible
pro nejmladší: Mons. Tomáš Holub

kde: č. 47
15-17 let: P. Petr Karas
kde: č. 2
pro nejstarší a VŠ: sr. Gabriela Vlková, OP
kde: č. 49
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NÁŠ TIP!
AUTORSKÉ HUDEBNÍ WORKSHOPY
Nebaví vás hrát stále tytéž písně? Rádi byste se naučili nové, třeba ze zpěvníku
Hosana? Nechce se vám přehrávat si a přezpívávat neznámé písně z not? Přijďte si je
poslechnout a naučit se některé přímo od jejich autorů. Od úterý do pátku k tomu
máte jedinečnou příležitost. Autoři, kteří tyto workshopy povedou, místa a časy jsou
uvedené pod jednotlivými dny.

STÁLÉ WORKSHOPY
Probíhají každý den (hudební workshop není v sobotu)
HUDBA DOBRÁ, NEBO ŠPATNÁ?
Hudbou můžeme Bohu vzdávat chválu, ale můžeme mu i zlořečit, proto je potřebné
vědět o úskalích moderní hudby, ale proto se také hudba stala jedním z velkých nástrojů evangelizace. Máme tedy možnost pomocí hudby vzdávat Pánu chválu
a to skrze různé hudební styly: rock, pop, metal, R&B, punk, danceﬂoor, worship.

P. Ing. Mgr. Pavol Poláček
Pochází ze Slovenska, kde při studiu na vysoké škole v Žilině prožil osobní konverzi
a později uslyšel hlas volání ke kněžství, ke kterému se ještě přidala touha být misionářem v ČR. Léta pracoval s mládeží ve farnostech, na univerzitách, na DCM
v Litoměřicích, v IDCŽM v Příchovicích. V současnosti je kaplanem ve farnosti Jablonec nad Nisou.

Ing. Pavel Šupol
V současné době se připravuje na službu kněze v Olomouci. Již od mládí si kladl
otázku, jestli i křesťané dokáží hrát kvalitní hudbu. Postupem času objevil obrovský
nástroj, kterým hudba ve službě Bohu může být. Navštěvuje různá společenství, ale
i školy, aby se podělil o životní příběhy slavných lidí, kteří se rozhodli svou slávu proměnit ve slávu Boha. Více na webu hudba.signaly.cz
Tento workshop bude probíhat:

v úterý (15.30–17.00 v 50), ve středu (16.30–18.00 v 50),
ve čtvrtek (15.30–17.00 v 50) a v pátek (15.30–17.00 v 67)
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EXISTUJE MNOHO ŽIVOTNÍCH CEST: NA KTEROU Z NICH MNE
NĚKDO VOLÁ?
(workshop týmu Pastorace povolání)
Nežijeme tu proto, abychom zaplnili místo, abychom byli jakýmsi číslem. Bůh nám
svěřil poslání, volá nás vlastním jménem. Objevit smysl života znamená poznat
a pocítit tuto lásku v našem životě, objevit cíl vlastní cesty.
Chceš poznat někoho, kdo tuto zkušenost s Bohem již zažil a snaží se ji
prožívat ve svém životě jako dar, přestože přichází mnohé kříže? Přijď. Možná uslyšíš
něco ze života biskupů, co běžně na veřejnosti neříkají. Třeba mezi nás přijede
i někdo z Afriky, Asie či Jižní Ameriky.

S. M. Vincenta Kořínková, SCB
Je členkou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Od 5 let ji bylo
jasno, že bude sestrou. „Až“ v 15 letech směla vstoupit jako čekatelka k boromejkám. V r.1990 ve 26 letech složila věčné sliby a mohla veřejně nosit řeholní oděv. Nyní
pracuje v nově vznikajícím „Týmu pro Pastoraci povolání v ČR“.

ThLic. P. Damián Jiří Škoda, CFSsS
je členem Kongregace Bratří Nejsvětější Svátosti. Po noviciátě v Českých Budějovicích, studoval na Ateneu Regina Apostolorum v Římě, kde po základním kurzu ﬁlosoﬁe
a teologie, ukončil také licenciát z Dogmatické teologie. Nyní pracuje v nově vznikajícím „Týmu pro Pastoraci povolání v ČR“.
Mezi pozvanými hosty jsou např.: otec biskup Josef Kajnek, P. Josef Čunek S.J.,
P. Zdenek Wasserbauer, S. Gratia Štulířová (františkánka), manželé Civínovi, P. Didak
Robert Klučka (františkán).
Tento workshop probíhá každý den:

ve středu 16.30–18.00, ostatní dny 15.30–17.00 v č. 21.
------------------------------------------------------------------------------BRIGÁDY
Chtěli jsme vám připravit úžasný kulturní zážitek, ale my jsme řekli NE!
Myslíte, že nejde spojit zábava a práce? My vám dokážeme pravý opak!
Přijďte a dokažte nám i sobě, že ve vás něco je a nejste jen líní povaleči!
Pomozte nám zkrášlit město Tábor!
V hojném počtu vás očekávají v úterý, čtvrtek a pátek od 15.00 do 18.00
Brigádníci:
Ferda Mravenec- práce všeho druhu; Pat a Mat; Bořek Stavitel a přátelé
Přihlásit se můžete u infostánku, kde naleznete podrobnější informace.
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WORKSHOPY PO DNECH
Většina workshopů se koná v 1 delším bloku. Některé jsou ale uspořádány
do 2 kratších opakujících se bloků. Tyto kratší workshopy můžete mezi
sebou kombinovat. Které to jsou, poznáte podle červeného označení
(DVOUBLOKOVÝ) za údajem o čase a místě konání.
Workshopy jsou pro lepší orientaci rozdělené do tří skupin:
PRAKTICKÉ – chcete-li se něco nového naučit nebo dozvědět se, „jak na to“.
ZE ŽIVOTA – jestli vás zajímá něco o životě a světě kolem nás
JÁ A KŘESŤANSTVÍ – pokud hledáte inspiraci pro svou víru nebo informace
o životním stylu i různých oblastech křesťanství.

ÚTERÝ 14. 8. 2007
Praktické
ZDRAVÁ VÝŽIVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Přednáška, která přinese odpovědi na tyto otázky: Jak vypadá správné zdraví na talíři? Jak jíst, abychom z jídla měli potěšení a bylo zdrojem síly pro naše další aktivity?
Nejčastější mýty o dietách a jak jim nepodlehnout? Co jsou to poruchy příjmu potravy
a jaké mají dopady na naše zdraví? Co dělat, aby se z příjmu potravy nestala nemoc?

Mgr. Pavla Cikánková
Působí v Centru naděje a pomoci 2 roky. Věnuje se psychosociální péči klientům
v rámci Poradny pro ženy a dívky a Poradny přirozeného plánování rodičovství. Je lektorkou programu pro dospívající dívky s názvem Být sama sebou a součástí její práce
je i přednášková činnost pro mládež.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 56

ŽIDOVSKÉ TANCE
Součástí výuky budou základní, klasické židovské tance. Kdo může tančit? Nezáleží,
jestli je člověk žid nebo katolík, spíše na tom, je-li schopen a ochoten chválit, prosit
a děkovat Bohu tancem.

Jan Černý
Jan Černý se židovským i jiným tancům se věnuje 7 let v taneční skupině RUT z Prostějova.

čas místo: 15.30-17.00 (a možná déle) v č. 45

24

brozura_v3.indd 24

20.7.2007 17:05:07

Workshopy
DRUM DREAM
Spontánní chvilka pro všechny, kdo by se chtěli ububnovat k smrti. „Chvalte Pána
bubnem a tancem!“ (Žalm 150). Buben s sebou!

P. Lukáš Engelmann
P. Lukáš Engelmann je kaplanem v Místku a bubeníkem.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 52

DRAMATIKA, TVORBA SCÉNEK A PANTOMIMY
Dramatický workshop začne cvičením a hrou na podporu a rozvoj fantazie. Hlavní důraz bude položen na vytvoření pantomimy a její využití (základní pravidla) a možnost
vyzkoušet si ji.

Sr. Markéta Hanáková, FMA
Narodila se 14.2.1968 v Brně, vystudovala gymnázium ve sportovní třídě v Brně,
Fakultu výchovných věd v Římě na UPS (Universitá Pontiﬁcia Salesiana), první sliby
skládala v roce 1993. Nyní působí v komunitě v Praze-Karlíně.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 16

KURZ TANEČNÍCH
Jistě všichni znáte společenský tanec – krásné dívky v elegantních šatech se svými neméně elegantními partnery kroužící po parketu. Toužíte-li proniknout do tajů tanečního umění, neváhejte a přijďte! Čekají vás jak tance standardní, tak latinskoamerické. Máte jedinečnou šanci! :-) Tanec je totiž pro každého v každém věku. Nebojte se!
Budete očekáváni úplně normálními lidmi :-) Jsme mladý taneční pár ze Zábřeha
a společně se po parketu proháníme už dva a půl roku. Těší se na vás Maruška a
Lukáš.

Maruška Jašková
Maruška neváhala a když viděla na táborském webu poptávku po kurzu tanečních,
nabídla své dvou a půlroční zkušenosti s klasickým i latinskoamerickým tancem všem
zájemcům z řad účastníků CSM.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 66

25

brozura_v3.indd 25

20.7.2007 17:05:12

Workshopy
RYCHLOKURS VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU, ANEB JAK CO NEJRYCHLEJI VYPRACOVAT DOMÁCÍ ÚKOL
Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi na nejrůznější otázky
nemusí být v době internetu tak těžké. Stačí jen znát dobré zdroje a vědět, jak se
k nim dostat. Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel
přesně to, co potřebujete.

Robert Krejčí
Pracuje jako správce internetových projektů Pastoračního střediska při Arcibiskupství
pražském: www.vira.cz, www.pastorace.cz, www.maria.cz, www.krestanstvi.cz, křesťanské Linky důvěry a dalších. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT (Bc.), kde
dále pokračuje ve studiu. Zároveň studuje Katolickou teologickou fakultu UK.

Kristýna Paldusová
Studuje Katolickou teologickou fakultu v Praze a pracuje jako redaktorka internetových projektů Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském: www.vira.cz,
www.pastorace.cz, www.maria.cz, www.krestanstvi.cz, křesťanské Linky důvěry
a dalších.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 66

AUTORSKÝ HUDEBNÍ WORKSHOP
V tomto workshopu se budeme zabývat písněmi z Hosany 3 jako např. : 4 - Aleluja,
hrob je prázdný, 21 - Čtyřicet dnů, 38 - Gloria II, 68 – Jordán, 75 - Kam zmizel Pán, 86
– Křídla, 87 - Kříž už stojí, 106 - Nechte ho spát, 126 - Pojď sem k nám, 134 – Proměnění, 147 - Půlnoc vánoční, 161 - Smím jíst ten chléb, 187 - Ty jsi moje síla, 197 - V
Betlémě se pomaloučku stmívá, 229 - Zvěstování, 234 - Život se náhle krutý zdá aneb
St. Elizabeth blues.

Luděk Strašák
Luděk Strašák se narodil v r. 1973, bydlí ve Zbraslavi u Brna. Pracuje v Radiu Proglas
jako redaktor a v Biofyzikálním ústavu Akademie věd v Brně. Vystupuje s kapelou
Soumrak a s divadelním souborem Spojené farnosti (www.spojenefarnosti.czweb.org),
obě uskupení vystupují s vlastním autorským repertoárem.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 43

MODLITBA TĚLEM
Bůh nám dal nejen duši a ducha, ale i tělo. Jsme povolaní k tomu, abychom žili
a modlili se jako „celý člověk“ – tedy i naše tělo může a má být nástrojem modlitby!
Jak na to? O tom budeme nejen mluvit, ale také si vše vyzkoušíme prakticky. (1 workshopový blok je omezen na max. 40 lidí)
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Jana Ungerová
Ve 13 letech (díky setkání s Matkou Terezou) se rozhodla stát se misionářkou. Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika v Brně. Po několika letech práce ve
výzkumu absolvovala Školu evangelizace, kterou pořádala komunita ICPE (Mezinárodní
katolický evangelizační institut) na Maltě. Během dalších 3 let v této komunitě získala
zkušenosti např. se službou naslouchání a poradenství, s pantomimou a tvořivým
přístupem, s prací s mládeží v různých zemích, s pomocí chudým a lidem na okraji
společnosti. Nyní se věnuje misijní práci převážně v ČR.

čas místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 46 (DVOUBLOKOVÝ)

Ze života
PŘES HVĚZDY K PÁNU BOHU
Workshop lze rozdělil na tři části - astronomickou, kosmonautickou a vztahu víry
a vědy. V astronomii půjde o rychlou cestu od Země přes planety a Slunce ke hvězdám, také ke galaxiím a vzdálenému vesmíru. V kosmonautice si připomeneme 50
let letů do vesmíru, družice, lety lidí, stav beztíže a legrácky s tím spojené, lety na
Měsíc, stavbu ISS (mezinárodní orbitální stanice). Povídání o víře vychází z osobních
zkušeností a je „o radosti, kterou mi Pán dává.“, říká autor.

Mgr. Karel Bejček
Je astronomem (hvězdářem) Hvězdárny a planetaria v Hradci Králové. Vystudoval
technické obory a loni dokončil KTF UK. Je členem České astronomické společnosti
a České ornitologické společnosti. Je konvertita. Má tři dospělé děti a čtyři vnoučata.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 66

2 V 1 – FOTOGRAF A KNĚZ
Autor říká o fotograﬁi: „Kromě tohoto daru povolání jsem poznával i jiné dary
v podobě „koníčků“. Asi nejvíce „vyrostl“ můj vztah k fotograﬁi a díky technice nyní
mohu druhým dát poznat krásy přírody i obrazové info z různých míst i setkání. Mám
radost, že se díky fotograﬁi můžeme – zvláště v dnešní době - zastavit, vrátit se zpět
a žasnout nad velikostí Božího díla i vztahů, které on v nás působí a upevňuje.“

P. Antonín Forbelský
Říká o sobě: „Pocházím z Českého ráje z Jičína. Moji rodiče mne, stejně jako i mé
sourozence, vedli k Bohu a vytvářeli nenásilně prostředí, které posilovalo život z víry.
Dále i díky kněžím a přátelům jsem mohl rozvíjet povolání, které vnímám jako velký
dar.“

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 21
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OSUDY A SVĚDECTVÍ POLITICKÝCH VĚZŇŮ
O zkušenosti s vězněním v době totality si můžete povídat a klást dotazy v tomto
workshopu.

Antonie Hofmanová
Antonie Hofmanová se narodila 13. 6. 1923 v Horní Branné. Měla stálý zákaz studia.
Po zkoušce na konzistoři mohla 10 let učit náboženství. Pak následovalo zatčení,
věznění, výslechy před i po návratu z vězení, kde strávila 11 let. Až do odchodu do
důchodu byla dětskou sestrou v Jánských Lázních u postižených dětí.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 49

ŠIKANA - TÝKÁ SE I MĚ?
Pokusíme se společně hledat odpovědi na otázky: Co je a co není šikana? Jak se šikana může projevit ve skupině? Existuje typická oběť šikany a typický agresor? Nepřispívám náhodou svým chováním k šikanování ve skupině? Jaká je reakce okolí
na odkrytou šikanu? Jaké jsou možné postupy práce se šikanou?

Mgr. Jiří Kressa
Mgr. Jiří Kressa je speciální pedagog a rodinný terapeut ve Středisku výchovné péče
v Českých Budějovicích. Pracuje s dětmi s poruchami chování a jejich rodinami.
Věnuje se také tréninku pozitivních vztahů na základních a středních školách. Problematikou šikany se zabývá asi 6 let. Je ženatý, má dceru Elišku. Cílem semináře je
seznámit účastníky s pojmem šikana.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 65

PŘEŽITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
Povídaní o tom, jak se žije na eko-stanici na antarktickém ostrově Nelson bez saponátů a dalších civilizačních vymožeností a jak je možné na základě tamějších poznatků
přežít kdekoli s minimem jakýchkoli prostředků.

Jaroslav Pavlíček
Jaroslav Pavlíček (63), polárník, začínal v Himalájích, poté provedl s 2 kamarády
autonomní přechod Grónska a od roku 1987 se stará o ekologickou stanici v Antarktidě
na ostrově Nelson, která se soustřeďuje na problémy přežití v extrémních podmínkách a na zelenou domácnost.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 60
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SKAUTING A KŘESŤANSTVÍ?
Nebuď in, buď out, nebuď skin, buď scout!
V tomto workshopu budeme společně přemýšlet o vztahu skautingu a křesťanství?
Co myslíte, potřebuje skaut v dnešním světě ještě buzolu?

P. Kamil Heřman Vícha
Od roku 1990 je ve skautském hnutí. Na jaře 1998 byl ustanoven diecézním duchovním rádcem. Po několikaleté službě ve farnosti Spálov byl otcem biskupem poslán
do AČR, kde je od 1. 1. 2007 vojenským kaplanem. Po základním výcviku je v současnosti kaplanem osobního štábu u 13. dělostřelecké brigády v Jincích.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 4

SOUDNICTVÍ Z POHLEDU VÍRY
JUDr. Miloslav Výborný bude ve své přednášce hovořit o své zkušenosti s politikou,
soudnictvím z pohledu křesťana.

JUDr. Miloslav Výborný
JUDR. Miloslav Výborný se narodil v r. 1952 v Chrudimi. Vystudoval Právnickou fakultu
UK v Praze. V r. 1990 byl zvolen poslancem, pak i v letech 1992, 96, 98 a 2002.
V r. 1996 se stal ministrem obrany. Od r. 1998 předsedal Legislativní radě vlády. V letech 1998 - 2003 působil jako starosta města Heřmanův Městec. Do r. 2003 byl členem
KDU-ČSL. Soudcem Ústavního soudu byl jmenován 30. 6. 2003. Je ženatý a má 3 děti.

čas místo: 15.30–17.00 v č. 55

DÍTĚ ZE ZKUMAVKY
Potíže s početím dítěte trápí čím dál víc manželských párů, křesťanské manželské
páry nevyjímaje. Asistovaná reprodukce, IVF či dítě ze zkumavky jsou stále frekventovanější slova při řešení otázky neplodnosti. Co se za nimi přesně skrývá? Jaké
morální, etické či teologické problémy? Některé z těchto otázek bychom rádi nejen
otevřeli, ale i zodpověděli v naší přednášce.
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Manželé Šmehilovi
MUDr. Lucie Šmehilová se narodila 29. 6. 1974 v Praze, je lékařkou, vystudovala
obor interní lékařství. MUDr. Martin Šmelil se narodil 20. 3. 1974 v Nitře, je lékařem,
vystudoval obor urologie „Seznámili jsme se na vysoké škole a nedlouho po jejím
absolvování jsme přijali svátost manželství. Před rokem se nám narodil dlouho očekávaný syn Šimon. Právě díky osobní zkušenosti, kdy jsme řešili různé možnosti, které
současná věda a technika nabízí versus učení církve a morální a teologické pohledy
na bezdětné manželství jsme se rozhodli některé z těchto věcí obohacené o medicinské znalosti zpracovat v ucelenou přednášku.“

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 65 (DVOUBLOKOVÝ)

KDYŽ JDE V ŽIVOTĚ O SEKUNDY
O své zkušenosti lékaře, záchranáře a křesťana bude hovořit ve svém adrenalinovém
workshopu MUDr. Martin Uher. Říká: „Mnoho dětí i dospělých mi umírá pod rukama.
Snažím se i tyto situace řešit jako křesťan. A nejen to: Bůh v mém životě není se
mnou jen v práci ...“

MUDr. Martin Uher, PhD.
MUDr. Martin Uher, PhD. (45 let) vždy pracoval v oboru intenzivní péče, zvláště se
staral o kriticky nemocné děti po těžkých úrazech, otravách, prostě o ty, kterým život
visel na vlásku. Nyní pracuje na zemi i ve vzduchu jako lékař Záchranné služby
v Praze. Jeho „denním chlebem“ jsou neobvyklé situace dětí i dospělých, při kterých
je ohrožen jejich život.

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 44 (DVOUBLOKOVÝ)

DIVADLO A VÍRA?
Na workshopu bude herec hovořit o své zkušenosti s herectvím, vírou a o tom, co
spojení obou přináší.

Josef Pejchal
Josef Šimon Filip Pejchal (27 let). Jako svého patrona si vybral sv. Filipa Neri, a nikdy
toho nelitoval. Narodil se a vyrůstal v Českém Krumlově, studoval na gymnáziu
a zběhnul na Státní konzervatoř v Praze, obor herectví. V roce 2002 školu ukončil
absolutoriem a momentálně již končí svou 4. divadelní sezónu ve Východočeském
divadle v Pardubicích.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 29
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Já a křesťanství
V DOSPÍVÁNÍ SE OZVE SEXUALITA
V přednášce budeme chtít najít smysl sexuality, promyslet cestu k velkým životním
rozhodnutím při hledání lásky, inspirovat se podle Teologie těla původním Božím plánem. To vše prakticky a realisticky, můžeme podpořit zdravé sebepřijetí a zákonitosti
vztahů využít při budování své vlastní cesty.

MUDr. Maria Fridrichová
Spojuje praktický manželský a rodinný život s působením v Centru pro rodinu v Ostravě. Vede poradnu pro ženy a dívky a pro plánování rodičovství. Vystudovala lékařskou
fakultu, ale pracuje na poli osvěty. Zvlášť zapáleně tlumočí pozitivní pohled katolické
církve na sexualitu, hájí lásku, manželství a jednotu těla, duše a ducha.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 11

CESTOU NECESTOU
(O ASTROLOGII, PARAPSYCHOLOGII A JINÝCH VĚCECH)
Člověk je bytost tvořivá a přirozeně tíhne k nevyšlapaným trasám a novým objevům.
O vlastních i cizích zkušenostech s hledáním pravdy v životě po tzv.„nekonvenčních“
cestách – parapsychologii, astrologii, józe a dál – si můžete povídat s psycholožkou
Zuzanou Havrdovou. Jak je to s tajnými naukami a mimořádnými silami? Lze se poučit
z hraní skořápek či lovení kaprů na udičku? Účastníci setkání mohou položit vlastní
otázky a získají i tipy, jak nezabloudit v mlze. (Vlastní dotazy je třeba si připravit
předem, budou vybrány na začátku přednášky!)

PhDr. Zuzana Havrdová
Je psycholožkou a supervizorkou. Pracovala 16 let na lince důvěry mládeže a na jednotce krizové pomoci. Pomáhala založit komunitní centrum pro mládež Cheiron o.p.s.
v Táboře.V současné době vyučuje na univerzitě supervizory v sociálních a zdravotních službách.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 61
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LITURGIE JAKO OBRAZ KRISTOVA ŽIVOTA V CÍRKVI
Seminář je zaměřen na pojetí a prožívání Kristovy přítomnosti během liturgického
slavení: liturgie je dynamickou činností, ve které vědomí a zakoušení Boží přítomnosti
roste, dialogický charakter slavení má vést k hlubšímu prožívání slaveného tajemství
v návaznosti na jeho dynamiku, naše účast na liturgii je dána aktivním postojem,
který je nejen subjektivní (naše zbožná účast, liturgické postoje, zpěv, sv. přijímání),
ale i objektivním (přijetí konkrétních služeb).

P. Ing. S.L.D. Pavel Kopeček
Přednášející je 11 let knězem brněnské diecéze a v současné době je farářem ve farnosti Podolí u Brna. Mimo to přednáší liturgiku na Cyrilometodějské teologické fakultě
v Olomouci, vede Institut pro teologii a ﬁlozoﬁi sakrálního umění a architektury při
teologické fakultě UK v Praze. Pracuje v různých komisích a publikuje v domácích
i zahraničních časopisech.

čas a místo: 15.00–16.30 v č. 5

HARMONIE DUŠE A TĚLA
V této přednášce se budeme zabývat tím, jak si zachovat tělesné a duševní zdraví.
Jaké jsou zásady duševní hygieny? Jaký je vztah mezi duševní hygienou a studiem či
zaměstnáním? Jak souvisí sebevýchova s duševním zdravím? Jaký má vztah duševní
hygiena a víra?

PhDr. Pavel Kozel
PhDr. Pavel Kozel působí dlouhodobě na KTF UK, kde organizuje tělocvičné aktivity
a vodácké, lyžařské a jiné kurzy pro studenty.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 58

SEBEPŘIJETÍ
Každý z nás chce prožít šťastný a láskyplný život. Člověk nechce být zbytečný, osamocený, chce žít pro někoho a s někým. Síla, která provází člověka na cestě životem,
se jmenuje Láska. Předpokladem zdravé lásky je podívat se pravdivě na sebe, sám
sebe přijmout, abychom mohli plně milovat a přijmout druhého. Opravdová láska
nemůže být bez vzájemné úcty. Bude se hovořit o budování úcty, vzájemném respektování jeden druhého, a to i v sexuální oblasti.
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MUDr. Ludmila Lázničková
MUDr. Ludmila Lázničková je gynekoložka, absolvovala stáž na sexuologii. Vede občanské sdružení CENAP (Centrum naděje a pomoci), které má ústředí v Brně
a spolupracovníky po celé ČR. Je autorkou a spoluautorkou řady publikací věnujících
se problematice přirozeného plánování rodičovství, antikoncepce, vztahů a výukových
pomůcek pro osvětu v této oblasti. Je vdaná, má tři děti.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 20

POHORŠENÍ KRISTOVA LIDSTVÍ
Za koho pokládají lidé Syna člověka? (Mt 16,13)
Věříme, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk. Jak je možné věřit, že nesmrtelný
a věčný Bůh se stal člověkem? Na cestě poznání Ježíše k vyznání, že je Božím Synem
a Spasitelem doprovází litoměřický biskup Pavel.

Biskup Pavel Posád
Mons. Mgr. Pavel Posád, biskup litoměřický, se narodil v r. 1953 v Budkově, okr. Třebíč. Vystudoval CMTF se sídlem v Litoměřicích. V r. 1977 byl v Brně vysvěcen na kněze
pro brněnskou diecézi. Biskupské svěcení přijal v litoměřické katedrále sv. Štěpána
28. 2. 2004.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 42

TĚLO – OKNO DO NEBE
Víte, že skrze tělo můžeme zahlédnout něco z Boží krásy? Tělo (a biblické poselství
o něm) nám pomáhá pochopit spoustu důležitých otázek: Proč nás Bůh stvořil jako
muže a ženu? Proč nás láska tolik uchvacuje a zároveň často tolik zraňuje? Proč je
důležité, aby nevěsta byla okouzlující? Proč církev (ještě stále) učí o manželství
a sexualitě to, co učí? V naší skupince se pokusíme naznačit odpovědi na tyto a mnohé další otázky. A jako bonus se naučíte žehnací tanec.

Karel D. Skočovský
Vystudoval psychologii na FF Masarykovy univerzity v Brně, kde právě dokončuje doktorát z obecné psychologie. Ve své disertaci se zabývá vlivem přirozeného plánování
rodičovství na manželský vztah. Jeho největším zájmem je Teologie těla
Jana Pavla II. a spiritualita manželství a kněžství.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 49
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ROZUM A VÍRA SPOLU, ANEB TAKÉ SE TI TO ZDÁ TROCHU PŘITAŽENÉ
ZA VLASY?
Společné zamyšlení se sr. Lýdií, která se už delší čas zamýšlí nad odvěkým vztahem
víry a rozumu. A to nejen z vědeckého hlediska, ale i z pohledu mladého člověka,
který se nesmíří s žádným kompromisem.

Sr. Lýdia Slušná
Lýdia Slušná (25 let, ze Slovenska) studovala rétoriku v Mnichově a ﬁlozoﬁi a žurnalistiku na Katolické univerzitě v Ružomberku.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 58

JAK BÝT V ŽIVOTĚ UŽITEČNÍ A K ČEMU NÁS PÁN VOLÁ
Je to velká věc, když člověk ví, že životem neputuje náhodou, ale jeho život je Boží
dar, který má dobře naplnit. Bůh s ním počítá, jak to krásně říká proroku Jeremiášovi:
„Dříve, než jsi byl počat v lůně matky, znal jsem tě“ (Jer 1,4). Bůh každému připravuje cestu, volá nás – odtud výraz povolání. Jak zaslechnout jeho hlas, jak odpovědět?

P. Miroslav Šimáček
Byl vysvěcen na kněze v r. 1976. Inspiruje založení Sekce pro mládež ČBK a stává
se jejím prvním ředitelem. Tuto službu vykonával 11 let do r. 2000. V r. 2001, po 21
letech působení v Příchovicích, odchází na přání litoměřického biskupa do Litoměřic
jako biskupský vikář pro pastoraci. V r. 2002 byl jmenován ještě farářem v Ústí nad
Labem a deseti dalších farnostech.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 62

PANELOVÁ DISKUSE NA TÉMA SOLIDARITA
Panelová diskuse s kardinálem Miloslavem Vlkem a dalšími osobnostmi se týká tématu
Solidarita, které protkává celé Celostátní setkání mládeže a souvisí nejen s Beneﬁčním koncertem pro Haiti.

Kardinál Miloslav Vlk a hosté
Miloslav Vlk se narodil v r. 1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek). V r. 1960 ukončil FF
UK v Praze, obor archivnictví. V r. 1964 odešel studovat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Na kněze byl vysvěcen r. 1968. R. 1990 byl jmenován
českobudějovickým biskupem, r. 1991 pražským arcibiskupem a českým primasem.
V r.1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 62
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Bára a Libor Wawrzaczovi
Mladí novomanželé (jeden pochází z katolické rodiny a druhý ne), bývalí vrcholoví
sportovci, kteří se rozhodli po určité době ve vrcholovém sportu pro obyčejný život.

PARTNERSKÝ VZTAH PŘED MANŽELSTVÍM ?
Tématem workshopu bude svědectví dvou mladých lidí - novomanželů, kteří v průběhu chození spolu poznávali křesťanskou víru a její význam pro partnerský vztah.
Povídat se bude o tom, jak se člověk může cítit, když oblast sexuálního života odhalí
dříve, než k tomu dá Pán Bůh požehnání – o antikoncepci, sexuálním životě před manželstvím, rozhodnutí se pro čistotu a pro Boha.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 61

STŘEDA 15.8.2007
Praktické

AUTORSKÝ HUDEBNÍ WORKSHOP

P. Ladislav Maria Kunc
Zkratka jph & lmjk skrývá téměř již desetiletou spolupráci Jana Plodra a Ladislava
Kunce, kteří od r. 2000 působí na vinici Páně jako kněží. Kolem r. 1998 začaly vznikat
první společné písně, které, nejdříve v semináři a později na nejrůznějších místech,
tvořily koncertní pásma (Live koncert, K moll aj.) Vrcholem spolupráce bylo pásmo
určené pro vystoupení zvláště v kostelích Chvály 2002, které dosáhlo 11 repríz.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 43

EXIT 316
Interaktivní program, videoprojekce. Dozvíte se, jak někteří křesťané Exit používají,
aby sdíleli svou víru s přáteli, spolužáky ... Přijďte a sami zakuste, jak může vypadat
taková diskuse na některé z Exit témat. Dozvíte se o možnostech jak získat Bible
a ﬁnance pro Vaši službu.
Vybavíme Vás materiály, rádi uslyšíme o Vašich zkušenostech.
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O Turbo Týmu:
Jako tým paralelní kampaně Turbo 316 chceme podpořit Vaše akce, kde Exit používáte. Můžeme Vám pomoct rozjet novou diskusní skupinu …
Náš tým vede David Říman. Má rád adrenalin, karate, dobrou hudbu. Vede i o.s. ZIP
v Havířově.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 66

HUDBA V LITURGII
Přednáška bude o významu hudby a zpěvu v pokoncilní obnovené liturgii, jejich
moci a mohutné sjednocující síle, tolik důležité pro každé křesťanské společenství;
o umění jako nové možnosti poznávání Boha. Přednáška má různá podtémata, jako
např. vhodnost užití různých hudebních nástrojů a žánrů v liturgii, otázka volby písňového repertoáru, vztahy členů schól, spolupráce s faráři, praktické podněty
pro nácvik písní atd.

P. Marcel Javora
Pochází z Brna a je mu 41 let. Toho času je farářem ve Vysočanech u Blanska, v malebné vesničce na Drahanské vrchovině. Současně vyučuje na Teologické fakultě UP
v Olomouci liturgický zpěv pro kandidáty kněžství.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 43

MODLITBA TANCEM
Před 17 lety vznikla na Biskupském gymnáziu v Brně modlitební skupina Liturgické
tance BIGY Brno. V současné době se skládá z 15 děvčat z vyšších ročníků gymnázia
a studentek vysokých škol a skupinky 6 mladších dívek. Liturgický tanec představuje
propojení modlitby s pohybem a hudbou, pohybovými prvky děvčata vyjadřují slova
modlitby. “Inspiroval nás Duch svatý! Když jsme před 17 lety začínaly, tak u nás nic
takového nebylo, sice tehdy existovaly podobné taneční skupiny ve Francii, ale my
jsme se snažily jít vlastní cestou …“ říká vedoucí této skupiny Marie Brtníková (převzato z časopisu IN! 3/2006).

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 46

36

brozura_v3.indd 36

20.7.2007 17:06:05

Workshopy
Ze života
AUSTRÁLIE A SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V SYDNEY 2008
Austrálie, zem plná opaků, když je zde den – tam je noc, když tady je léto – tam je
zima, když tady není papež – může být třeba tam!
Čím je Austrálie odlišná? Zajímavá? Nebezpečná? Zvlaštní? Krásná? Divná? Jak přežít?
A co si s sebou nebrat? Co to znamená Spirit of Australia?

Jaromír Tippl alias Paddy
Je pastorační asistent, cestovatel, horolezec, křesťan – katolík. „Nadpřirozené
potřebuje přirozené, osobní hledání Boha i světa, poznávání druhých a okolí: tak to
jsem já!“ říká J. Tippl.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 66

CAGLIERO – SALESIÁNSKÝ VOLONTARIÁT
Letos v červnu bylo vysláno 13 salesiánských dobrovolníků – volontérů. Jsou to mladí
lidé, kteří se rozhodli nezištně dát část svého života službě druhým v některém salesiánském zařízení v ČR nebo v zahraničí (Bulharsko, Zambie, Indie a Zlín! :-))
Chcete potkat některé z těchto dobrovolníků? Seznámit se s programem „Cagliero – salesiánský volontariát“, který tuto službu umožňuje? Pak jste zváni do této
skupiny.

P. Jaroslav Vracovský, SDB
Je salesián, zodpovědný za přípravu salesiánských dobrovolníků. Je předsedou SADBY
(Salesiánské asociace Dona Boska), věnuje se také přípravě salesiánských animátorů
a pastoraci povolání.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 65

ČLOVĚK A JEHO MÍSTO V PŘÍRODĚ
(DÍLNA A DISKUSE PRO ZVÍDAVÉ DĚTI DO 60 LET)
Něco málo z toho, co jste (ne)chtěli vědět o ekologii a báli jste se zeptat. Aneb otázky bez jednoznačných odpovědí: Máme chránit přírodu? Máme se víc bát ekologů nebo
globální změny klimatu? Neseme zopovědnost za svět kolem nás? Je zapotřebí něco
dělat nebo nás zachrání neviditelná ruka (trhu)?
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Tomáš Pruner
Je pracovníkem Občanského sdružení Ametyst, vedoucím terénní stanice střediska
ekologické výchovy v Prusinách a lektorem seminářů (nejen) pro pedagogy.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 55

DROGY A PREVENCE JEJICH ZÁVISLOSTÍ
Tato beseda bude věnována příčinám braní drog u dětí a mládeže, rozpoznáváním
tohoto problému, dokud je ještě čas, možnostmi pomoci takto postiženým jedincům
jak ze strany odborníků, tak ze strany laiků. Zbude jistě i čas na krátký a pravdivý
přehled účinků drog, které jsou mezi mládeží nejpopulárnější a nejpodceňovanější
a které často vyvolávají panickou hrůzu u dospělé populace.

Radovan Voříšek
Radovan Voříšek působí v nadaci Podané ruce, která se zabývá prací s drogově
závislými.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 47

FAIR TRADE – SPRAVEDLIVÝ OBCHOD
Firma Fair Trade Centrum s.r.o. (dříve Centrum férového obchodu s.r.o.) od r. 2005
zajišťuje v České a Slovenské republice distribuci a prodej výrobků z Fair Trade
projektů. Mezi hlavní kategorie nabízených Fair Trade produktů patří potraviny, košíky
a pletené výrobky, výrobky z kůže, drobné rukodělné výrobky. Všechny nabízené
produkty pochází z cca 70 Fair Trade projektů z rozvojových zemí celého světa.
Seminář povede Jiří Sládek, jednatel Fair Trade Centrum s.r.o.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 21

2 GENERACE V 1 DOMĚ
Naše vyprávění bude o tom, jak žijeme pod jednou střechou, jak se stále učíme
toleranci a lásce ke druhým, jak nás každý den překvapí něčím novým a přitom
objevujeme, že právě těžkosti, které musíme překonávat, nás posunují blíž k Bohu
a k sobě navzájem. Každému, kdo se o to chce snažit, doporučujeme heslo: „Nemysli
na to, co dluží druzí tobě, ale na to, co dlužíš ty jim.“
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Marie Hoffmannová
Je maminka 4 synů a babička 7 vnoučat. V domácnosti žije s nejstarším synem, který
není zcela zdráv. Druhý syn je katolickým knězem. Bydlí pod jednou střechou se
synem Petrem a jeho rodinou.

Petr a Zdislava Hoffmannovi
Jsou svoji více jak 15 let, Pán jim požehnal 4 dětmi. Petr pracuje jako úředník, vede
Letohradský smíšený sbor a je zastupitelem města. Zdislava je více jak 14 let
v domácnosti.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 56

KARIÉRA VRCHOLOVÉHO SPORTOVCE
Za tématem vrcholového sportu se skrývá svědectví dvou mladých lidí - novomanželů,
kteří určitou etapu života prožívali jako vrcholový sportovci, ale po určité době
a zkušenostech z vrcholového sportu odešli a dali přednost prožívání obyčejného života. Povídat se bude o průběhu jejich kariéry, kladných a záporných stránkách vrcholového sportu, vztahů mezi sportovci, o vrcholovém sportu a zdraví člověka, sportu pro
zdraví, víře a sportu aj.

Bára a Libor Wawrzaczovi
anotace viz úterý 14.8.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 61

KŘESŤAN V POLITICE? MÁ TO SMYSL?
Diskuse o kombinace křesťanství, politiky a rodiny. Bude prostor pro dotazy a diskusi,
je tedy vhodné si dotazy připravit předem.

MUDr. Marián Hošek
Mariánu Hoškovi je 56 let, je ženatý s hudební pedagožkou Martinou, roz. Kaplanovou, otec 5 dcer a 2 synů, dědeček 2 vnuček. Původním povoláním stomatolog,
po revoluci zapojen do OF a do komunální politiky v Praze. Od r. 1995 člen KDU-ČSL,
dnes místopředseda strany a předseda pražské organizace. Poslední 2 roky náměstek
ministra práce a sociálních věcí., působnost v oblasti rodinné politiky a sociálních
věcí.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 62
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PIRÁTI Z KARIBIKU - IV. DÍL HAITI
Kdo jsou ti zvláštní lidé, kterým Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá? V krátkých
přehledech o historii a současnosti se seznámíme se vzdálenou zemí ležící na ostrově
Hispaniola v Karibském moři. Ač vedle turisticky vyhledávané Dominikánské republiky Haiti je nejchudší zemi západní polokoule. Proč? Jakou pomoc poskytují vyspělé
státy světa? Jak konkrétně pomáhá ČR, resp. Arcidiecézní charita Olomouc? Co mohu
konkrétně udělat já pro nejmenší z těchto bratří?

čas a místo: 16.30-18.00 v č. 58

POSLÁNÍM SOUDCE JE NALÉZAT SPRAVEDLNOST
Přednáška se bude zabývat tématem práva a spravedlnosti, od idey práva a spravedlnosti, přes právní principy k podstatě spravedlnosti. Dále se bude hovořit o soudech
a soudcích nejen z historického a biblického hlediska.

JUDr. Bohumila Horká
Je soudkyní Krajského soudu Ústí nad Labem (obchodní oddělení).

JUDr. Stanislav Sviták
Je soudcem Okresního soudu v Chomutově, od 1. 7. 2006 na stáži u Krajského soudu
v Ústí nad Labem (obchodní oddělení).

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 60

Já a křesťanství
JAK PROŽÍT DOBU ZNÁMOSTI?
V tomto semináři se budeme zabývat tématy: partnerské vztahy, kdo není vhodný pro
partnerský vztah, rozdílnosti mezi dívkami a chlapci, šest zkoušek lásky apod.

Eva a Roman Barabášovi
Manželé Barabášovi bydlí v Rychnově nad Kněžnou, mají 5 dětí (Lucie 19, Ondřej 17,
Vojtěch 15, Jindřich 11 a Vít 5,5). Eva je původně učitelka, nyní pracuje jako pastorační asistent ve farnosti Rychnov nad Kněžnou. Roman je zaměstnán na biskupství v
Hradci Králové jako vedoucí Centra pro rodinu. Svoji jsou od května 1987, tedy přes
20 let.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 48
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MARIA - UČIŇTE, CO VÁM ŘEKNE
Proč si zvolil za své biskupské heslo právě tuto větu z evangelia a co znamená vztah
k Panně Marii v jeho životě křesťana a ve službě biskupa přiblíží olomoucký arcibiskup
Jan.

Arcibiskup Jan Bosco Graubner
Narodil se v Brně 29.8.1948. Teologii studoval na CMBF v Olomouci, kněžské svěcení přijal v roce 1973. Působil v duchovní správě ve Zlíně, Valašských Kloboukách,
naposledy byl farářem (od r. 1982) ve Vizovicích, Provodově a Horní Lhotě. Biskupské
svěcení přijal v r.1990. Arcibiskupem byl jmenován v r.1992. Je předsedou ČBK.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 29

MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ
Přednáška by ráda objasnila, co to vlastně soukromé zjevení je, jak se zkoumá, jak
lze odlišit pravá soukromá zjevení Panny Marie od nepravých, kterak se k těmto jevům stavět, v čem může tkvít jejich přínos a proč jich, zdá se, v našich časech spíše
přibývá.

Fr. Irenej Šiklar, O.P.
Narozen 1970 v Ostravě, do noviciátu Řádu kazatelů vstoupil v roce 1993, studoval
v Olomouci, potom působil v Olomouci, Znojmě a nyní v Praze, a to převážně
v duchovní správě.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 58

MEDŽUGORJE
Místo mnoha dalších zázraků a realit, které hovoří o Boží přítomnosti … Svědectví
kněze, který několikrát doprovázel poutníky na toto místo v Bosně a Hercegovině.
Jak jej vidí církev a jaké místo má Panna Maria v našem životě?

P. Pavel Rousek
Pavlovi Rouskovi je 53 let, je knězem královéhradecké diecéze, spoluzakladatelem
Sekce pro mládež ČBK, zakladatelem a dlouholetým ředitelem Diecézního centra
života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách. V r. 2006-2007 absolvoval
devítiměsíční kurz centra spirituality společenství Hnutí fokoláre v italském Loppianu.
Nyní slouží ve farnosti na Jičínsku ve východních Čechách.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 58
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MODLITBA NAD PÍSMEM
Seminář bude mít 3 části: na začátku trocha teorie :proč se modlit nad Písmem
a s Písmem, jaký to má smysl, jak to vlastně dělat. Pak přijde praktická část: modlitba nad žalmem 51 a 1. knihou Samuel. 3,1-9. Na závěr bude prostor pro dotazy.

P. Stanislav Pacner
O. Pacner se narodil v roce 1969, vysvěcen byl v r. 1995. V současné době jsem farním
vikářem (kaplanem) ve farnosti Rousínov u Vyškova (od r. 2003). Zároveň přednáší
na teologické fakultě v Olomouci, kde učí studenty biblickou hebrejštinu a především
Starý zákon (úvod a výklad). Ve volných chvílích rád sportuje (běh), věnuje se hudbě
a čte.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 44

MODLITBA PODLE SV. IGNÁCE
Základem spirituality jezuitského řádu jsou Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly.
Duchovní cvičení pomáhají člověku uspořádat svůj život, hledat a nacházet Boží vůli,
zintenzivnit vztah k Bohu a rozhodovat o svém životním povolání. Jsou velkou školou
modlitby, která nekončí po dnech ticha, ale prostupuje zkušenost všedních dní.

P. Miroslav Herold, SJ
Pochází z Prahy, k jezuitům vstoupil v r. 1996. Po dvouletém noviciátu v Kolíně vystudoval ﬁlosoﬁi v Bratislavě a teologii v Římě a Olomouci. Na kněze byl vysvěcen r. 2006
v Praze, působil také jako kaplan akademické farnosti při kostele Panny Marie Sněžné
v Olomouci. V současné době se věnuje studiím církevních dějin na Gregoriáně
v Římě.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 54

MODLITBA ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ
Jsme stvořeni k tomu, abychom žili v plnosti lásky. Žijeme ale ve světě, který je
nemocný hříchem, a tak často dostáváme méně, než potřebujeme. Skoro každý z nás
zažil nějaké bolestné odmítnutí, těžkosti v rodině nebo jinou zkušenost, jejíž následky si neseme dodnes. Chceme spolu s Ježíšem projít svůj život od prvního okamžiku
až do dnešního dne, přinést mu naše zranění a prosit o uzdravení a nový začátek.

Jana Ungerová
viz anotace úterý 14.8.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 45
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MUŽSKÉ VZORY V BIBLI ANEB O MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ
V Bibli je mnoho postav, které nás mohou inspirovat k ideálu muže. Biskup Karel
ukazuje na některých biblických postavách, jak dozrát a stát se mužem, chlapem,
jak se patří.

Biskup Karel Herbst
Karel Herbst se narodil 6.11.1943 v Praze. CMBF v Litoměřicích absolvoval v letech
1968-1973. Na kněze byl vysvěcen apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze
b. Františkem Tomáškem v r. 1973. Mezitím se Karel Herbst seznámil se salesiány
Dona Bosca (SDB) a v r.1976 tajně složil doživotní sliby. Od září 2000 až do svého
jmenování pomocným biskupem pražským byl administrátorem v salesiánské
komunitě ve Fryštáku na Moravě.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 61

O SVATOSTI, ODVAZE A ČISTOTĚ
Celá přednáška vybízí ke svatosti, čistotě, odvaze postavit se proti proudu, vyprávění
několika skutečných příběhů a zamyšlení jak žil Samson a Josef (zaměřeno na oblast
sexuality), příběh o Titaniku a srovnání Sk 27. kap., plavba na moři volného sexu?
Námořníci = sexuologové? O Gedeonovi, Nehemiášovi, Davidovi a o postoji křesťana
apoštola Pavla.

Tomáš Řehák
Je vedoucím občanského sdružení ACET Česká republika. Má dlouholetou praxi s
problematikou mezilidských vztahů a jejich úskalí.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 49

O ŽENSKOSTI A MARII JAKO VZORU ŽENY
Věra Luxová říká: „Měla jsem obrovské štěstí, že v Chocni vzniklo na konci 70. let
duchovní společenství, které nám pomáhalo hledat smysl života a tím byl Bůh-Láska. Když jsem se vdala a naše rodina se rozrůstala, často jsem děti svěřovala do
ochrany Panny Marie a měla ji za vzor. Na postavě Marie, Matky Boží, se nám ukazuje
důstojnost ženy a povolání k jednotě s Bohem.“
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Věra Luxová
Narozena v roce 1955, povoláním fyzioterapeutka. V r. 1977 se vdala a s manželem
Josefem mají 6 dětí, s nimi byla 16 let doma na tzv. mateřské dovolené. Dodnes to
považuje za nejkrásnější období ve svém životě. Pracuje v soukromém rehabilitačním
centru v Chocni. V r. 2001 jsem založila Nadační fond Josefa Luxe, který se především
zabývá podporou etické výchovy na školách. Od loňského podzimu je členem
městského zastupitelstva v Chocni.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 16

RŮŽENEC NEMUSÍ BÝT NUDNOU MODLITBOU
„Že byste to rádi viděli? Že se při růženci vždycky nudíte a to zaručeně? No, pokud
Vás to baví ... Nuda není zakázána, ale že by byla při růženci nevyhnutelně nutná?
Tomu nevěřím. Anebo Vás ještě nikdy ani nenapadlo se nudit a máte růženec rádi
a je to Váš věrný přítel? Ať tak či tak - teď máme šanci ještě více proniknout do
hlubokého tajemství této zdánlivě úplně jednoduché modlitby.

Sr. M. Lenka, Schönstattské sestry Mariiny
Sestra Maria Lenka patří do společnosti Schönstattských sester Mariiných, což je
jedna z mnoha složek Apoštolského hnutí ze Schönstattu. Její největší touhou je žít
naplno pro Pána, milovat Ho celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou
a celou svou myslí, tak jak si to On přál a tak jak to dělala i Maria. Ona sama říká:
„Zda se mi to daří? To nedokáži říct, ale každý den se o to znovu snažím. Tak to třeba
časem vyjde. Zn.: Zázraky se dějí i dnes.“

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 20

SOLIDARITA
Tak s Pánem Bohem, zahřejte se a najezte se ... (Jak 2,16)
Má církev dělat charitu nebo je jejím úkolem spíše sloužit Bohu? Měla by se církev
chovat kapitalisticky nebo socialisticky? Se svou zkušeností biskupské služby z kraje,
kde je sociální otázka palčivou, přichází biskup František.

Biskup František V. Lobkowicz, OPraem
Narodil se 5.1.1948 v Plzni. Po ročním studiu na FF UK přestoupil v r. 1967 do
Litoměřic na teologickou fakultu. V letech 1968-1969 studoval na teologické fakultě
v Innsbrucku, na kněze byl vysvěcen r. 1972. R. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů
v klášteře Teplá. R. 1996 byla zřízená nová ostravsko-opavská diecéze a Mons.
Lobkowicz byl jmenován jejím prvním diecézním biskupem.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 11
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TEOLOGIE TĚLA A ÚVAHY V DOSPÍVÁNÍ

Maria Fridrichová
anotace přednášky i přednášející viz úterý 14. 8.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 65

V HLAVĚ JAKO V ÚLE ANEB JAK SE VYZNAT VE SVÉM SRDCI
Mládí je etapa, ve které se dělají zásadní rozhodnutí pro kvalitu celého života. Je
to období, kdy se orientujeme sami v sobě. Jak se vyznat v citech a v nejrůznějších
myšlenkách, které se honí v hlavě? Jak se naučit volit dobro? Jak sebevýchovou dozrát
k dospělosti?

P. Jenda Balík
Stál u zrodu ADCM Praha a ADCŽM Nazaret, byl 11 let zodpovědný za pastoraci
mládeže v pražské arcidiecézi. Působil též jako ředitel Sekce pro mládež ČBK. Nyní
slouží ve farnosti Praha - Strašnice. Je členem tvůrčího týmu časopisu IN!. Je také
autorem více knih pro mladé, např. „Máš na víc“.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 49

ČTVRTEK 16.8.2007
Praktické

AUTORSKÝ HUDEBNÍ WORKSHOP

Daniel Žákovský (Bétel)
V repertoáru skupiny Bétel se promítá jak vnitřní život jednotlivých členů, tak
i pohled na svět kolem nás. Možno říci, že jde většinou o modlitby. Tomu dopomáhá
i hudba jemnějšího charakteru, čímž se však Bétel vůbec nevzdává surového zvuku
svých akustických kytar. Poselství otevřených dveří, hřejivého domova, živých vztahů
ať napovídá Vám, kdo budete našim písním naslouchat, že i Vy jste Bétel, to je Dům
Boží.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 43

45

brozura_v3.indd 45

20.7.2007 17:06:47

Workshopy
EXIT 316
viz anotace ke středě 15. 8.

čas a místo : 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 61 (DVOUBLOKOVÝ)

HELP PRO WEBMASTERY – VYTVOŘTE SVŮJ VLASTNÍ WEB
Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ,
a nevíš, jak na to? Přijď se podívat a my ti ukážeme, jaké ﬁnty použít a čeho se
raději vyvarovat, aby tvé stránky zaujaly.
Workshop vedou Robert Krejčí a
Viz anotace v úterý 14.8. 2007.

Kristýna Paldusová – www.vira.cz .

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 60

PANTOMIMA, POHYB, KOMUNIKACE
Komunikujeme, i když nemluvíme. Co říká naše tělo? A co neříká a říkat by mohlo?
Co všechno můžeme vyjádřit beze slov? Jak udělat scénku, pantomimu nebo divadlo,
aby diváci pochopili, co chceme říct? Workshop, ve kterém se budeme více hýbat než
mluvit. Tento workshop je omezen na max. 30 lidí.

Jana Ungerová
viz anotace ve středu 15.8. 2007

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 66

ZÁKLADY PŘEDNÁŠENÍ PŘED PUBLIKEM
Teoretická část kursu se zaměří na to, jak si připravit přednášku, jak udělat co
nejlepší dojem, zároveň upoutat posluchače a být přesvědčivý natolik, aby si
z přednášky co nejvíce odnesli.
Dále bude pojednáno o základech rétoriky a práci s publikem. Nakonec si můžete
vyzkoušet i vlastní prezentaci a získat od ostatních zpětnou vazbu. Maximální počet
účastníků, kteří si mohou vyzkoušet své prezentační dovednosti, je 10.
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Mgr. Jan Čapek
Jan Čapek je konzultant a trenér, výzkumný pracovník Psychologického ústavu FF UK.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 66

Ze života
HOSPITALITA
Hospitalita znamená služba nemocným. Co si ještě pod tímto pojmem představíme?
Jak nemocný reaguje na náš přístup? To se dozvíte v této skupince. A nejen to.
Budete moci sami nemocného ošetřit ... Workshop vede B. Martin Macek OH.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 61

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY S RODIČI?
Přednáška se bude zabývat psychologickými aspekty konﬂiktů a jejich řešení.
Účastníci si připraví dotazy předem, na co by se chtěli zeptat ohledně vztahů mezi
lidmi a konﬂiktů.

Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
Narodil se v Třebenicích na Litoměřicku, kde byl předloni zabit katolický farář MUDr.
Ladislav Kubíček, s nimž hrával na housle. V 16 letech se dvakrát zamiloval - jednou
do psychologie. Tato láska vydržela až dodnes. 25 let učil lékaře, dnes učí na fakultě
sociálních studií Karlovy univerzity v Praze-Jinonicích a učí tam rád. Co? Psychologii
zdraví a kvality života. Napsal o tomto tématu několik knih ...

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 61 (DVOUBLOKOVÝ)

JE MOŽNÉ PRACOVAT MEZI UŽIVATELI DROG A NEZTRATIT PŘITOM
SVOU VÍRU A IDENTITU?
Na semináři bude představen program týmu Duchovní a pastorační služby ze sdružení
Podané ruce, které se věnuje uživatelům drog v Brně a okolí. Půjde o zamyšlení nad
tím, zda je možné pracovat mezi uživateli drog a neztratit přitom víru a svou identitu
a zároveň kolem sebe šířit radostnou zvěst evangelia. Téma bude opřeno o osobní
zkušenosti v samotném poslání a svědectví. Bude prostor na dotazy.
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S.M. Immaculata Konvalinková OSF
Je členkou Kongregace Školských sester sv. Františka, od r. 2002 zaměstnána jako
pastorační asistentka pro drogovou problematiku a vězeňství Brněnského biskupství.
Věnuje se doprovázení (i duchovnímu) klientů ve všech fázích jejich závislosti
a přípravě ke svátostem a vedení společenství abstinujících atd.

P. Jaromír Smejkal
Je spoluzakladatelem Sdružení Podané ruce (od roku 1983), knězem brněnské
diecéze, pověřen ke službě vězňům a uživatelům drog.

Daniel Gajdušek
Je abstinující 3 ½ roku, prošel léčbou v terapeutické komunitě Podcestný Mlýn. Sdělí
své osobní svědectví.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 45

MOŽNÁ PŘIJDE I ......... !
ANEB PŘEKVAPENÍ Z HAITI
Setkání s živými svědky života na Haiti. Besedujte s Pavlem Nováčkem, člověkem
zabývajícím se udržitelným rozvojem a účastníkem charitní mise na Haiti. Třešničkou
na dortu bude ..., ale to uvidíte, když přijdete.
Lektory workshopu budou zástupci Arcidiecézní charity Olomouc (viz anotace
ve středu 15.8. 2007):

Pavel Nováček, Roman Musil a Pierre Armand.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 46

SEKTY A NOVÉ NÁBOŽENSKÉ SMĚRY
Slovo „sekta“ vyjadřuje vztah, který mají příslušníci většinového náboženství
(či aktuálněji: většinově sekulární společnosti) k náboženské menšině. Konotace,
které toto slovo vyvolává, pak jasně svědčí pro to, že tento vztah je veskrze
negativní. V semináři jde o hledání rovnováhy na straně příslušníků většinové
společnosti. Tato společnost si na jednu stranu má být vědoma nebezpečí, na druhé
straně si ovšem i při tomto vědomí má uchovat tolerantní, přejný a optimistický
postoj k novým náboženským hnutím, protože právě tento postoj je hlavním, pokud
ne jediným nástrojem ke snižování zákonitě vzniklého napětí.

48

brozura_v3.indd 48

20.7.2007 17:07:01

Workshopy
PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D.
Je narozen 22. 2. 1963, získal doktorát teologie r. 2007. Vysokoškolský učitel
religionistiky od r. 1996, v současnosti odborný asistent na katedře psychosociálních
věd HTF UK, externí učitel na PedF UK, vedoucí katedry religionistiky a ﬁlozoﬁe
na vyšší odborné škole Evangelikální teologický seminář. Zakládající člen a mluvčí
Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, šéfredaktor časopisu
o současné náboženské scéně „Dingir“.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 11

SLUŽBA MLADÝCH V CÍRKVI – VOLONTARIÁT
Prý v Japonsku zjistili, jak zvýšit produktivitu svých ﬁrem, v moderním světě se
z toho stává fenomén a dokonce i v Českém parlamentu se o tom mluvilo … Je
to zcela jednoduchá a prostá věc - něco, co člověka naplňuje a dává jeho životu
hlubší smysl ... Pro někoho bláznovství, pro někoho výzva, pro někoho životní styl či
povolání - dobrovolná služba. Projekt Asociace křesťanského sdružení mládeže, ve
kterém se skupina mladých lidí spolu s knězem snaží vytvářet společenství. Spolu
bydlí, snídají a večeří, modlí se, žijí pro místní obyvatele - především pro děti
a mládež. Povídání o tom, co to dobrovolná služba je, jak vypadá praxe, co z toho
mám a k čemu to je.
Workshop povede

Marta Majvaldová a dobrovolníci současní, minulí i budoucí.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 58

Já a křesťanství

EKUMENISMUS – UMÍME ŽÍT VE VZÁJEMNÉ ÚCTĚ?
Aby všichni byli jedno … (Jan 17,21)
Církev se v dějinách provinila proti jednotě, a proto dnes žijeme v mnoha různých
církvích. Co je možné prakticky dělat pro jednotu a jak se o ni křesťané dnes snaží,
nám ukáže biskup František.

Biskup František Radkovský
Plzeňský biskup se narodil v r. 1939 v Třešti na Jihlavsku. Vystudoval MFF UK v Praze
a Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal
v Praze v r. 1970. Biskupské svěcení přijal v r. 1990. Při České biskupské konferenci je
odpovědný za laiky, ekumenismus a informatiku.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 29
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EVANGELIZACE – UMĚNÍ PŘIBLÍŽIT EVANGELIUM LIDEM DNEŠKA
Běda mně, kdybych nehlásal (1Kor 9,16)
Jak bychom měli dnes ukazovat na Ježíše svým bližním? Biskup Dominik je připraven
sdělit, co je potřebné k jasnému a zřetelnému zvěstování evangelia, vždyť
dominikáni se nazývají řádem kazatelů.

Biskup Dominik Duka, OP
Narodil se 26. 4. 1943 v Hradci Králové. V r. 1965 byl po dlouhých průtazích přijat
ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení
přijal 22. 6. 1970 z rukou kardinála Štěpána Trochty. 7. 1. 1972 složil slavné sliby
v dominikánském řádu. Provinciálem Československé dominikánské provincie byl
od r. 1986 do r. 1998. 6. 6. 1998 byl Svatým otcem Janem Pavlem II. jmenován
sídelním biskupem královéhradeckým.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 42

HLEDÁNÍ VĚDOMÉHO A PRAVDIVÉHO POHLEDU NA SVOU CÍRKEV
Co je církev? Jak chápe církev sama sebe? Jak ji vidí lidé vně církve? Čím je církev pro
mladého člověka? Jak k ní nalézt vztah? Podle čeho nebo podle koho hodnotím církev?
Jak se vyrovnávám s kritickými hlasy vůči církvi, s hříchem a selháním věřících?

P. Karel Moravec
Narozen r. 1959 v Ústí nad Orlicí, kněžské svěcení přijal r. 1986 v Praze. V duchovní
správě působil jako kaplan v Náchodě, od r. 1988 ve farnosti Kutná Hora – Sedlec
a od r. 1991 v Pardubicích. Od r. 1999 je rektorem kostela Panny Marie a Nového
Adalbertina v Hradci Králové, od 1. 3. 2000 biskupským vikářem pro pastoraci
v královéhradecké diecézi.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 12

JAK KOMUNIKOVAT S KNĚZEM
Otázka vztahů je důležitá pro každého z nás. Pro křesťana je určitě důležitý vztah
s knězem, ale jak na to? Zkusme společně nalézt odpověď na tuto otázku.
Ke společnému dialogu zve P. Vladislav.
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Th.Bc. Vladislav Brokeš
Narozen 30. ledna 1974. Absolvoval teologický konvikt v Litoměřicích, KTF UK
v Praze, Scuolu sacerdotale v Loppianu a teologickou fakultu ve Florencii. Kněžské
svěcení přijal 15. září 2001. V letech 2001 - 2005 byl farním vikářem v Pardubicích.
1. listopadu 2005 byl jmenován administrátorem farností Ústí nad Orlicí, Dolní
Libchavy a Knapovec a kaplanem pro mládež orlickoústeckého vikariátu.

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 55 (DVOUBLOKOVÝ)

KATOLICKÁ MISIE
Největší služba lásky. Zkušenosti s hlásáním evangelia v naší zemi. Jaké jsou možnosti
přiblížit křesťanství našim bližním? Jak napomoci blízkému člověku najít cestu
k Bohu? Kdo pomůže naší vlasti znovu objevit vlastní kořeny? Koho mám poslat, kdo
nám půjde? (Iz 6,8)

P. Pavel Mayer OP
Dominikán, 45 let, původem z Karlových Varů, nyní člen dominikánské komunity
v Olomouci, účastník několika misií v západních Čechách i jinde.

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 44 (DVOUBLOKOVÝ)

MINISTRANTI, MINISTRANTI, CO DĚLÁTE ANEB
MINISTROVÁNÍ – SLUŽBA POUZE PRO MALÉ?

Ministrování - Služba nebo zábava? Mnoho lidí rádo vzpomíná na dětská ministrantská
léta. Mnoho teenagerů opouští místo u oltáře v domnění, že je to služba pouze pro
malé kluky. Někdo však vytrvá a dále poznává, že ho liturgické služba může
i duchovně přibližovat Kristu. O ministrování, prožívání liturgie, vedení ministrantů,
službě akolyty či úsměvných zážitcích z ministrování si můžeš přijít popovídat
s P. Janem Uhlířem a P. Filipem Janákem.

P. Jan Uhlíř
Narozen 1974, v současné době duchovní správce v Kutné Hoře. V královéhradecké
diecézi je pověřen pastorací ministrantů.
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P. Filip Janák
Narozen 1978, v současné době kaplan ve Skutči. Spolupracuje s P. Uhlířem při
diecézních setkáních ministrantů a víkendových aktivitách pro starší ministranty.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 58

NEBOJ SE ZATAHAT FARÁŘE NA RUKÁV ANEB KDO MI POMŮŽE
VE VÍŘE
Neboj se, nejen kněz, ale další a také Tvoji vrstevníci s Tebou mohou sdílet Tvoje
hledání. Kde je najdeš? Přijď a dozvíš se … Určeno těm, kteří se snaží jít za Bohem
a jsou na to sami. A také těm, kteří cítí touhu sloužit mládeži.

P. Pavel Rousek
viz anotace ve středu 15. 8.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 56

OKULTNÍ PRAKTIKY A CO NA TO VÍRA
“Jedná se o mé osobní zkušenosti s okultními praktikami, magií a psychotronikou
(reiki, jóga aj.) dále pak s východním náboženstvím (hinduismus, buddhismus). Chci
hovořit o nebezpečích, která jsou s těmito praktikami spojená a která mě přivedla
až na pokraj smrti. Důvodem těchto mých zkušeností bylo hledání Boha, které mě
zavedlo až do Indie. Jsou to 2 roky, kdy jsem se obrátil a poznal, že jen v Kristu je
pravda,“ říká přednášející Martin Beran.

Martin Beran
Martin Beran pochází z Hrochova Týnce, okr. Chrudim, je mu 30 let, profesí hodinář.
Je římským katolíkem.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 63

OTÁZKY A NÁMITKY HLEDAJÍCÍCH A NEVĚŘÍCÍCH A JAK SE K NIM
STAVĚT?
Komunikovat – vést dialog s druhým člověkem, znamená získávat moudrost,
vědomosti, obohacovat se, učit se mít rád. Znamená to žít jako člověk. Jak na to?
Slýcháme nebo sami říkáme: „Mám strach se přiznat k víře před kamarády. Cítím
totiž, že ne na vše mám sám(a) odpověď (válka, nemoc, smrt, bolest, nespravedlnost – proč?, sexualita, křesťanská morálka vůbec – co s tím?). Navíc někdy trochu
pochybuju, zda to, co učí církev, je i dnešní?“ O tom bude řeč a jak na to.
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P. Tomáš Hoffmann
Je 12 let knězem a prakticky celou dobu různým způsobem zapojen do práce
s mládeží. 6 let byl spirituálem Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci
Králové (rok jako jáhen a potom 5 let jako kněz); od října 2001 téměř necelých 5 let
vojenským kaplanem; od července 2006 v Diecézním centru život mládeže Vesmír
v Deštném v Orlických horách.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 49

O ZNÁMOSTI
Jak jsme před 12 lety prožívali dobu známosti my, pár tipů pro ty, kteří právě nějaký
vztah prožívají: co se nám osvědčilo a čeho se raději vyvarovat. Pokusíme se něco říci
také k těmto tématům: Bůh a náš vztah, našel jsem opravdu své povolání? Je dnes
pouhou utopií snažit se prožít vztah čistě? Stojí za to se o to pokusit? Těšíme se
na další otázky!

Mirek a Jitka Novákovi
Mirek a Jitka Novákovi Jsou 11 let manželé a mají 4 děti.

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 48 (DVOUBLOKOVÝ)

POZNEJ BOHA VE SLABOSTECH
V životě křesťana přicházejí různá období. Prožíváme chvíle, kdy se cítíme velmi
dobře. Někdy ale přichází období, kdy nám není zrovinka moc do zpěvu. Prožíváme
slabost. Jak poznám Boha ve slabostech? Svědectví lidí, kteří procházeli velmi těžkým
obdobím života. Proč to Bůh dovolil? Je to od Boha, nebo ne? Jestliže slabost není
od Boha, proč, když se modlíme, ji neodstraní? Když se setkáme se slabostí, tak
bychom se měli těšit na to, co Bůh udělá a jak On to vyřeší. Když ale postoupíme dál
ve víře Pána Ježíše, že On dokáže používat naše slabosti, potom uvidíme Jeho sílu
a moc.

Tomáš Řehák
viz anotace ve středu 15. 8. 2007

čas a místo: 15.30–17.30 v č. 65
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PŘÁTELSTVÍ – RADOST NEBO POVINNOST?
Co znamená být přítelem a mít přítele? Proč mají ženy více přátel než muži? Speciﬁka
přátelství lidí stejného a opačného pohlaví. Co říká o přátelství Bible? Příběh Davida
a Jonatána. Kdo jsou Ježíšovi přátelé? Přátelství a sdílení evangelia.

Daniel Fajfr
Je narozen r. 1952, kazatel Církve bratrské, v současné době celocírkevní pracovník
v oblasti misie a evangelizace. Učitel praktické teologie na ETS v Praze a na VOŠ
Dorkas v Olomouci. Věnuje se problematice zakládání nových sborů v ČR a zahraniční
misii. S manželkou Janou mají tři dcery.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 20

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE
Ježíš Kristus učí člověka žít ve vztazích lásky, nežít osamoceně, vytvářet společenství,
kterému říkáme církev. Jan Pavel II. často říkával mladým lidem, že mají učinit
důležitý objev: žít pro druhé a v tomto postoji naleznou sami sebe a uskuteční to, co
Bůh pro ně připravil. Jak tyto věci uskutečňovat tam, kde žiji, např. ve svém malém
společenství? O tom a o mnohém dalším bude řeč.

P. Miroslav Šimáček
viz anotace v úterý 14.8. 2007

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 43

PÁTEK 17. 8. 2007
NÁŠ TIP
KŘÍŽOVÁ CESTA PUTOVNÍ
Sraz v 15.30 u liturgického stánku na Klokotech – č. 3
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Workshopy
MULTIMEDIÁLNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA
Jde o multimediální zpracování křížové cesty, ve které jsme využili dílo akademického
sochaře Karla Stádníka, umístěné v kostele Panny Marie Královny v Praze 4 – Lhotce.
Jednotlivá zastavení ukazují hrůzy a hříchy různých dob (koncentrační tábory, bídu
třetího světa apod.). Toto pásmo obrazů, hudby i slova nám má ukázat, že Kristus nesl
kříž také za nás a pomáhá nám s nesením našich křížů. Proběhne na hlavním podiu.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 2

Praktické
AUTORSKÝ HUDEBNÍ WORKSHOP

Jiří Černý
„Je mi 49 let, jsem ženatý, mám 4 děti, pracuji jako odborný duchovní asistent - terapeut na Pastoračním středisku v Praze. První písničku jsem napsal asi v
15 letech, první „kánon a la Taizé“ přesně před 20 lety. Myslím, že mé modlitební
písničky jsou výrazem mého duchovního hledání a současně jedním ze způsobů, jak
se projevuje můj tvůrčí životní náboj. Tuším, že některé se někomu občas staly malou
pomocí na velké cestě, a to mne opravdu těší.“

čas a místo: 15.00–16.15 v č. 43

Martin Gřiva
„Je mi 33 let, žiji s manželkou a dětmi v Kroměříži, pracuji jako kardiolog. Můj vztah
k hudbě se začal rozvíjet od mých 12 let. Hodně jsem poslouchal barokní hudbu
a hodně času jsem trávil u klavíru. Během studií jsem založili skupinu Martinova
prázdná kapsa. Začali jsme jezdit po kostelích a hráli jsme, písní přibývalo.
V současnosti jich je okolo 80 (23 z nich lze nalézt v Hosaně 2, 33 písní v Hosaně 3).“

čas a místo: 16.45–18.00 v č. 43

BIBLIODRAMA
Bibliodrama je jedním ze způsobů skupinové práce s Biblí, při kterém máme
příležitost prožít, objasnit si a přijmout vybraný biblický text prostřednictvím různých
technik (přehrávání, pantomima, malování, modelování, tanec, meditace atd.). Jde
o zážitkovou metodu, ve které máme možnost se opravdově setkat se sebou,
s druhými lidmi ve skupině a především s Božím slovem. Pro seminář bylo vybráno
Podobenství o marnotratném synu (Lk 15, 11-32).
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Workshopy
Elena Strupková
Je jí 58 let, vystudovala Divadelní fakultu a dálkově TF UK. Zároveň absolvovala
psychoterapeutický výcvik (Logoterapie a existenciální analýza). Řadu let byla
v angažmá v různých divadlech jako herečka. V současné době se podílí na umělecké
činnosti Divadla Miriam v Praze a zároveň má soukromou psychoterapeutickou praxi.
Semináře bibliodramatu vede od roku 1995.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 61

E-KLOKOTY
Oslovilo tě během setkání něco natolik, že se chceš podělit s druhými? Přijď se
podílet na přípravě speciální táborské přílohy pravidelného emailového týdeníku,
který se rozesílá více než tisíci čtenářům v ČR i v zahraničí. S sebou: digitální
fotoaparát s fotkami ze setkání (dle možností s příslušným USB kabel), deníček a jiné
poznámky. Max. kapacita je 20 lidí. Workshop vedou sestry paulínky – viz anotace
ve čtvrtek 16.8. 2007.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 66

Ze života
BAROKNÍ SEMINÁŘ
Baroko, které někteří spojují s temnotou, útlakem, monumentálností nebo
přezdobeností, je silně vepsána do charakteru české krajiny, měst, chrámů, a také
do způsobu myšlení. Nejeden moderní problém českého národa má kořeny právě v 17.
a 18. století. Úvahy o barokním umění se pokusí ukázat toto období v jiném, možná
pravdivějším světle, a narušit stereotypy, které nám zabraňují udělat si na baroko
vlastní názor.

Mgr. Martin Bedřich
Mgr. Martin Bedřich (* 1982) vystudoval bohemistiku a srovnávací literaturu na FF UK
v Praze, pracuje na dizertaci o barokním kazatelství, rétorice a historiograﬁi,
a zároveň studuje dějiny umění. Je redaktorem teologicko-kulturní revue Salve.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 61
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CESTA UGANDOU
Jaká je dnešní „Perla Afriky“ našima očima? Co nás nejvíc překvapilo? Proč je Uganda
„zemí dětí“? Promítání fotograﬁí a klipů ze zážitků z cest, projekt „Adopce na dálku“
zblízka. Uganda – její barvy, úsměvy a lidé.
Workshop povedou
Adopce na dálku.

Šárka Růžičková a Jana Hanáková, spolupracovnice

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 49

DOBROVOLNICTVÍ ANEB KDE VŠUDE MOHU BÝT DOBROVOLNÍKEM
A K ČEMU JE TO DOBRÉ?
Dobrovolnictví nabízí možnost pomoci lidem kolem mne, změnit to, s čím nejsem
spokojený, udělat kus práce. A co z toho má dobrovolník? Může získat novou
zkušenost, (sebe)poznání, sebevědomí, jazykové znalosti, případně i odbornost,
životní i profesionální orientaci, sociální a komunikační dovednosti, motivaci dělat
něco užitečného a spoustu dalších věcí. Workshop představí širokou škálu možností,
kde pomáhat jako dobrovolník doma i za hranicemi.

Vojtěch Tutr
Vojtěch Tutr (*1971) vystudoval dopravní management na Dopravní fakultě Jana
Pernera v Pardubicích, potom religionistiku a psychosociální studia na Husitské
teologické fakultě v Praze. 6 let pracuje v dobrovolnickém centru Hestia a je tvůrcem
webu www.dobrovolnik.cz

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 21

JAK BÝT IN LÍČENÍ, IMAGE, OBLÉKÁNÍ
Naše image je výsledek toho, co prožíváme ve svém nitru. Je prokázáno, že volíme
barvy, účesy a střihy oblečení podle období, které prožíváme, podle toho, jak se
máme rádi a podle toho, jak se cítíme. Každý z nás je originál, proto je potřeba toto
podpořit i v oblasti rozvoje osobnosti a image, nevytvářet kopie někoho, spíš se snažit
pracovat na svém vývoji. Maximální kapacita workshopu je 30.
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Workshopy
Kateřina Kloudová
Poradkyně rozvoje osobnosti a image, katechetka, provozovatelka Poradny on line
a poradkyně pravidelného vysílání Poradny S.O.S brněnského radia Student 107 Fm,
kde se odpovídá na dotazy posluchačů na téma image, vztahy, pracovní pohovor.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 56

LIDÉ NA ULICI A PRÁCE S NIMI
Máš strach z bezdomovců? Nevíš, jak a zda vůbec s nimi mluvit? Přesto ti tito lidé
kladou otázky? Na workshopu Komunity Sant´Egidio se můžeš dozvědět konkrétní
příběhy lidí, kteří žijí na ulici, podívat se na ně možná z trochu neobvyklé stránky
a poslechnout si, jak se dá žít evangelium díky přátelství právě s těmito lidmi.

Komunita Sant Egidio
Komunita Sant´Egidio je laické katolické hnutí, jež vzniklo v Římě v r. 1968.
Od počátků tvoří spiritualitu komunity naslouchání Božímu slovu při pravidelné společné modlitbě a přátelství s lidmi na okraji společnosti. V současné době je Komunita Sant´Egidio rozšířena ve více než 70 zemích světa. Angažuje se rovněž významně
v oblasti mezináboženského dialogu, ekumenismu, práce pro mír a léčby AIDS v Africe.

čas a místo: 16.30–18.00 v č. 43

MISIE A SVĚT, MISIE A JÁ?
Každý, kdo se misijní besedy účastní, bude mít možnost se dozvědět spoustu
zajímavých informací od člověka, který navštívil Malawi, Ugandu, Togo, Benin,
Bangladéš, Indii, Jamajku a další země. Účastníci se mohou těšit na promítání
nejnovějších ﬁlmových dokumentů přímo z misijních oblastí, kam z ČR pomáháme.
Řeč bude o misijních aktivitách u nás i ve světě, do kterých se může každý zapojit.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl v ČR
Papežská misijní díla jsou součástí katolické církve, mají za sebou téměř 200letou
historii, koordinují misijní aktivity v celém světě a systematicky pomáhají zmírňovat
bídu chudých. Podporují školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi,
leprostřediska, stavby a opravy kostelů. Pomáhají vždy v nejchudších oblastech světa
dětem postiženým, ohroženým a nakaženým AIDS, sirotkům, dětem ulice a všem
potřebným.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 60
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Workshopy
CO JE A CO NENÍ DOBRÁ SMRT
Co je a co není dobrá smrt? Hodí se takové téma pro mladé lidi? Není poněkud
předčasné, zamýšlet se nad smrtí? Není to morbidní? Paní doktorka s tímto tématem
objíždí republiku už 15 let, své posluchače dovede i rozesmát a „trh pořád není
nasycen“. Speciálně pro Klokoty však nabídla rozšířenou variantu – po své klasické
cca 90minutové přednášce s promítáním nabídne jako úvod k diskuzi o eutanázii
Škrdlantův ﬁlm Hledání dobré smrti, odvysílaný před časem v ČT2.

MUDr. Marie Svatošová
Původně zdravotní sestra se bezprostředně po roce 1989 střemhlav vrhla do budování
hospicového hnutí v ČR. Vedly ji k tomu hned dva důvody. A jak sama říká, oba velmi
pádné. Ve své profesi praktické lékařky se často setkávala s rodinami, které by rády
svým blízkým dosloužily až do poslední chvíle, ale z nějakého důvodu na to nestačily.
Druhým důvodem byla předtucha hrozby uzákonění eutanázie. V KNA jí vyšlo několik
zajímavých knížek.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 61

INTEGRACE LIDÍ S POSTIŽENÍM
Náplní tohoto workshopu bude zamyšlení se nad překážkami, které mohou bránit
integraci lidí s postižením, a zamyšlení se nad možnostmi, jak tyto překážky
překonávat a odstraňovat. Workshop povedou Markéta Francová a Dita Straková
z o.s. Asistence.

Markéta Francová
Narozena r. 1976, yystudovala FHS UK a speciální pedagogiku a psychologii na PedF
UK. Šestým rokem pracuje s lidmi s tělesným a kombinovaným postižením v o.s.
Asistence. Služby tohoto sdružení mají vést klienty k co největší samostatnosti,
přispět k možnosti žít normálním životem a zapojit se do společnosti – služby vedoucí
k nalezení a udržení pracovního uplatnění, služby osobní asistence, poradenství
v oblasti bydlení a studia na běžných školách i volnočasové aktivity.

Dita Straková
Vystudovala Fakultu sociálních věd UK, obor veřejná a sociální politika, pracuje
s lidmi s tělesným a kombinovaným postižením čtvrtým rokem v občanském sdružení
Asistence.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 50
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SLUŽBA VOJENSKÉHO KAPLANA - ETIKA VÁLKY
Bránil jsem se, ale neubránil a jsem za to vděčný! Víš, kdo to byl politruk? ... To Ti
řeknu také, ale hlavně: co s tím, když je „farář“ u vojáků. Ti jsou přece taky k tomu,
aby zabíjeli! Opravdu? Velké jiskření: křesťan a válka! Velké duchovní cvičení: 183 dní
v Iráku!

P. Tomáš Hoffmann
viz anotace ve čtvrtek 16.8. 2007

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 66

Já a křesťanství
BOŽÍ VŮLE A KŘÍŽ
Bůh předem rozhodl, aby byl vydán ... (Sk 2,23) Svatý František toužil milovat jako
miloval Kristus na kříži a trpět tak, jako trpěl on. Při modlitbě se dostal do vytržení,
při němž se na jeho těle objevila stigmata (rány Kristovy). Biskup Jiří přiblíží, jak
Ježíšův kříž ukazuje Boží lásku a bude s námi hledat odpověď na palčivou otázku:
Jak pochopit bolest ve svém životě?

Biskup Jiří Paďour, OFMCap.
Narodil se 4. 4. 1943 ve Vraclavi, okres Ústí nad Orlicí. Na kněze byl vysvěcen
r. 1975 v Praze. R. 1978 se konala jeho tajná obláčka - vstup do kapucínského řádu.
Věčné řeholní sliby složil tajně 10. 12. 1983. Dne 9. 4. 1991 byl poprvé zvolen
provinciálem na první poválečné kapitule kapucínského řádu. V rámci České biskupské
konference je Jiří Paďour biskupem-delegátem pro mládež a zasvěcený život. Vedení
českobudějovické diecéze se ujal 25. 9. 2002.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 61

CESTA MODLITBY
Poetický experiment, který by se také dal nazvat: „Byli jsme vyhnáni z ráje, ale už se
nám nestýská“. Hlavní náplní bude návrat k přírodě za pomoci duchovní poezie.
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Radek Stojanovič, SJ
Narozen ve Zlíně, mládí prožil v Luhačovicích, gymnázium absolvoval v Uherském
Brodě. Podal si přihlášku do kněžského semináře a po roce v Litoměřicích a dvou
letech v Olomouci vstoupil r. 2002 do jezuitského řádu. V současné době studuje
ﬁlosoﬁi v polském Krakově.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 44

EUCHARISTIE – POVOLÁNÍ K VYDANOSTI
Toto je moje tělo, které se za vás vydává. (Lk 22,19) Denně kněží slaví mši svatou.
Pozvání k eucharistickému stolu patří každému z nás. Ježíš na nás čeká a posiluje
nás k úkolům, které skrze nás ve světě chce vykonat. Biskup Vojtěch nás uvádí do
tajemství eucharistie a ukazuje, co pro nás znamená.

Biskup Vojtěch Cikrle
Narodil se 20. 8. 1946 v obci Bosonohy (dnes městská část Brno). V roce 1971 byl
přijat ke studiu na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic.
Na kněze byl vysvěcen 27. 6. 1976 v brněnské katedrále. V letech 1982-90 vykonával
funkci prefekta, později rektora v Kněžském semináři v Litoměřicích. 14. 2. 1990
byl papežem Janem Pavlem II. jmenován v pořadí 13. sídelním biskupem brněnské
diecéze. Zájmy: hudba, sport, astronomie.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 5

FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O SEXUALITĚ
Mluví se o sexu hodně nebo málo? Je člověk ponechán napospas tělesnému napětí?
Jde žít i bez sexu? Rozumíme sexualitě? Kde se o tomto tak velkém daru něco
solidního dozvědět? Mezi věřícími i nevěřícími koluje tolik hloupých názorů a tolik
falešných představ. Odkryjeme omyly a tím více pochopíme, jak velkým Božím darem
sexualita je.

P. Jan Balík
viz anotace ve středu 15.8. 2007

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 11
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Workshopy
JAK SE MODLIT ANEB JAK MLUVIT S BOHEM O TOM, CO PROŽÍVÁM?
Přijel(a) jsi na setkání do Tábora prožít pěkné chvíle, setkat se se známými i novými
lidmi, obohatit se workshopy. Ale nechtěl(a) bys také prohloubit svůj vztah s Bohem?
Tak přijď! Budeme mluvit o tom, jak si povídat s Bohem - o všem, z čeho máš radost,
co Tě trápí, z čeho máš strach, čemu nerozumíš atd., prostě o tom, co ve svém
každodenním životě prožíváš. Třeba je to jedna z šancí udělat krok k tomu, aby se
Bůh stal Tvým opravdovým přítelem!

P. Zdenek Wasserbauer
Narodil se 15. června 1966. Je inženýrem zemědělství. Právě během vysokoškolského
studia zde v Praze se rozhodl, že chce být Kristovým knězem. V roce 1990 nastupuje
do Arcibiskupského semináře v Praze. Odtud je po roce poslán do České papežské
koleje Nepomucenum v Římě. Studium ﬁlosoﬁe a teologie absolvuje na Lateránské
univerzitě. Od 1. 9. 2000 je spirituálem Arcibiskupského semináře v Praze.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 46

JAK SE ZPOVÍDAT?
Jak se zpovídat? Svátost smíření jako setkání s milosrdným Bohem - a co s tím, když si
nevím rady sám se sebou a pořád se vracím ke svým dřívějším prohřeškům?

P. František Petrík
Narozen r. 1950, na kněze vysvěcen 1973, v současné době působí jako kaplan
u sv. Mořice, biskupský delegát pro trvalé jáhny arcidiecéze olomoucké, spirituál
Caritas-VOŠ sociální v Olomouci, kněz pověřený duchovní službou ve vazební věznici Olomouc a ve věznici Mírov, předseda redakční rady Katolického týdeníku, občas
doprovází na duchovních cvičeních a obnovách - rodiny s dětmi, manželské dvojice,
snoubence, farnosti apod.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 58

LITURGIE – POSVÁTNÉ TAJEMSTVÍ
Budete slavit slavnost Hospodinu. (Nm 29,12) To čiňte na mou památku. (Lk 22,19)
Proč se slaví mše svatá právě tak, jak ji známe? Jak se naučit vnímat řeckokatolickou
liturgii? Co je „tridentská“ mše? V diskusi nad těmito otázkami s biskupem Ladislavem
budeme objevovat krásu a tajemství bohoslužby.
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Workshopy
Biskup Ladislav Hučko
Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha, se narodil v r. 1948
v Prešově v rodině řeckokatolického kněze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UPJŠ
v Košicích, v r. 2000 ukončil doktorátem teologická studia v Římě. Kněžské svěcení
přijal v r. 1996. Svatý Svat otec Jan Pavel II. ho v r. 2003 jmenoval apoštolských exarchou pro katolíky byzantského obřadu v ČR a současně titulárním biskupem orejským.
Biskupské svěcení přijal v r. 2003.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 16

MEDITACE – UMĚNÍ NASLOUCHAT HLUKU
Nechceš se modlit, protože tě to nudí? Děláš dobře. Nuda je spolehlivým znamením,
že nejde o modlitbu. Co je meditace, kontemplace, exercicie, osvícení ...? Krátká
přednáška o praxi meditace a modlitby s následnou besedou. Informace, tipy a praktická doporučení pro každého, koho zajímají různé druhy meditace.

Petr Vacík S.J.
Jezuita, nar. 1977, studoval chemii v Praze a ﬁlozoﬁi v Mnichově, dávat exercicie se
učil ve Švýcarsku. Nyní studuje teologii v Římě a pracuje ve Vatikánském Radiu. Zabývá se mj. dáváním různých druhů exercicií (ﬁlmových, kontemplativních apod.).

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 45

MODLITBA V MANŽELSTVÍ
Manželský život je souhra nejen tělesné a duševní oblasti, ale i oblasti duchovní.
Jestliže si budeme spolu rozumět v oblasti srdce i duše a dokážeme se spolu otevřeně
modlit, pak se toto porozumění projeví i v milostném životě manželů. Cílem modlitby manželů není tedy modlitby spolu jen říkat, ale nakonec modlitbou být. Žijeme-li
věrností, láskou a něžností ke svému partnerovi, je tato láska odrazem nezištné lásky,
kterou nás miluje Bůh.

Ivana a František Růžičkovi
16. ledna příštího roku bude jejich manželství 20 let. Ivaně je 43, Fandovi 48. Mají
3 děti: Jana (18), Dominika (16) a Lidušku (11). Pracují v Centru pro rodinu, protože
oba cítí, že budování krásné rodiny a pevných vztahů v ní i mimo ni je to, o co
v životě jde. V centru pro rodinu nabízí manželská setkání, víkendy pro ženy i muže,
víkendy pro otce s dospívajícím synem, víkendy pro syny, kurz aktivního rodičovství
i kurz pro ženy po rodič. dovolené.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 20
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NEBOJTE SE PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Zamyslíme se nad tím, co o lidské sexualitě říká Jan Pavel II. ve své Teologii těla, jak
velkým darem je naše tělo a sexualita a jaké zákony do ní Bůh vepsal. Pokusíme se
vysvětlit postoj církve k antikoncepci obsažený v dokumentu Humanae vitae. Krátce
zmíníme současné metody PPR. Přidáme také něco ze své jedenáctileté zkušenosti
manželů, rodičů a instruktorů PPR. Zajímá nás také váš názor a otázky, plánujeme
dostatek místa pro diskusi.

Mirek a Jitka Novákovi
viz anotace ve čtvrtek 16.8. 2007

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 58

JAK JE MOŽNÉ ZVÍTĚZIT NAD KULTUROU SMRTI DUCHOVNÍMI
ZBRANĚMI?
Americký kněz z Brooklynu bude hovořit o svých zkušenostech s prací v hnutí pro
život.

Mons. Philip Reilly
Vystudoval ﬁlosoﬁi, teologii a ﬁlologii, byl mu udělen čestný doktorát na Katolické
univerzitě v Trnavě. Kněz v newyorské diecézi Brooklyn, byl 5 let farářem, 26 let profesorem a rektorem kněžských seminářů a od roku 1989 je duchovním vůdcem. Přes
30 let je aktivní v obraně lidského života a vyzkoušel všechny možné způsoby. Jeho
apoštolát je rozšířen na všech 5 kontinentech. Více informací na www.helpersbrooklynny.org . Překlad zajištěn.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 50

OKULTISMUS
O okultismu a strategii zlého ducha bude přednášet a diskutovat známý kazatel
a bývalý exorcista.

P. Vojtěch Kodet, ThD., O.Carm.
Narodil se r. 1956. Již během studia teologie v Litoměřicích tajně vstoupil ke karmelitánům, 1982 byl vysvěcen na kněze. Od r. 1990 byl převorem kláštera v Kostelním
Vydří, v současnosti je představený bratří karmelitánů v ČR. Studoval postgraduálně
spirituální teologii na Tereziánu v Římě. U nás je známý především jako kazatel,
exercitátor a spisovatel.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 49
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JAK POROZUMĚT MŠI SVATÉ?
Jsou při mši svaté věci, které nechápeš a nemáš se koho zeptat? Nebo máš pocit, že
se při mši nudíš a neumíš ji prožít? Tento seminář nabízí společné objevování
a odkrývání toho, co je v liturgii mše ukryto v symbolech, gestech, úkonech a slovech.

P. Martin David
P. Martin David je knězem od roku 2000. Od toho roku je také kaplanem pro mládež
děkanátu Opava. Nyní je farářem ve Stěbořicích u Opavy a podílí se na práci diecézní
liturgické komise.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 55

POVOLÁNÍ K LÁSCE - RŮZNÉ DRUHY A PROJEVY LÁSKY
Každého člověka Bůh nějakým způsobem povolává k lásce a toto povolání má u křesťanů dvojí základní konkretizaci: manželství a zasvěcený život.

Mons. Jiří Mikulášek
Narodil se 5. 2. 1942 v Brně. Teologii studoval v Olomouci vletech 1968 – 1973, kněžské svěcení přijal v r. 1973. Jako kněz působil v řadě farností brněnské diecéze.
Od roku 1992 je jejím generálním vikářem. V r. 1994 byl jmenován druhým prelátem
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. Je autorem řady knih.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 12

PRO ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ JE TŘEBA JÍT SPOLU
Motto workshopu a povídání zní: „Věříme, že vztah muže a ženy, zakotvený manželstvím, může být celoživotním společenstvím lásky.“

Hana a Petr Imlaufovi
Prožívají 21. rok manželství, mají 3 děti. Společně se již řadu let věnují přípravám
snoubenců na manželství a přednáškám o lásce, sexualitě a partnerských vztazích.
Hana pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně (Čtenářky časopisu
„In!“ ji mohou znát z rubriky Poradna inkognito), Petr pracuje v Certiﬁkačním orgánu
pro systémy řízení kvality.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 29
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PROČ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ DOBRÝM LIDEM
Jsou otázky, na které neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpověď. Jsou otázky,
na které je možné mnohdy jen poctivě říci „nevím“. Přesto ale toto „nevím“ může
být vysloveno různým způsobem: jako výraz zoufalství či rezignace, ale také jako výraz víry a naděje, která doufá i v situaci, kdy na obzoru není žádné lidské východisko.
Protože slůvko „nevím“ je zpravidla vyslovováno v první osobě jednotného čísla, téma
bude více o osobním hledání než o teorii.

Mons. Tomáš Holub
Narozen v r. 1967, na kněze vysvěcen r. 1993. Působil nejprve 3 roky jako kaplan
na církevním gymnáziu v Kutné Hoře a poté odešel do Armády České republiky, kde se
podílel na vzniku a rozvoji duchovní služby. Účastnil se zahraničních misí v Bosně
a v Kosovu a od roku 1998 do roku 2006 působil jako hlavní kaplan AČR. Od 1. ledna
2007 je výpomocným duchovním ve farnosti Pardubice. Postgraduálně studuje
a na KTF UK vyučuje etiku válečného konﬂiktu.

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 65

SEBEVRAŽDY A VZTAH K ŽIVOTU
Přednáška bude o křesťanském pohledu na život. Co znamená sebevražda, jak se k ní
staví křesťanská etika. Má člověk právo sáhnout si na život? Kdo je to mučedník? Jak
máme projevovat úctu k životu a správně život prožívat?

P. Jindřich Šrajer
Je knězem, salesiánem. Nějaký čas působil v pastoraci. Od roku 1998 působím na TF
JU v Českých Budějovicích, kde přednáší teologickou a sociální etiku.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 48

SEX, AIDS, VZTAHY
Přednáška představuje sex z hlediska zdraví, vztahů a jejich dlouhodobé budoucnosti.
Přednáška povzbuzuje posluchače ke zdrženlivosti a ukazuje, že panenství je vzácný
dar pro milovaného člověka. Hovoří o důvodech k věrnosti, o lásce a osobní odpovědnosti. Ukazuje, že jedinou spolehlivou prevencí je manželská věrnost a sexuální zdrženlivost před manželstvím. Zmiňuje se také o antikoncepci a přirozeném plánování
rodičovství. Kromě problematiky AIDS se dotýká i souvisejících problémů,
např. antikoncepce, drog, pohlavního zneužití, pohlavních nemocí.

Tomáš Řehák
viz anotace ve středu 15.8. 2007

čas a místo: 15.30–17.30 v č. 47
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SÍLA PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
Přímluvná modlitba neboli modlitba za druhé a za svět kolem nás je skutečně „síla“,
nejde o naivní spiritualizaci náboženských snílků, kteří se bojí postavit se nárokům
života čelem. Proč se u Boha přimlouvat za druhé, jak to dělat a jak to raději nedělat - o tom bude tato přednáška.

Kateřina Lachmanová, ThD.
Kateřina Lachmanová, ThD. (nar. 1964) vystudovala v Římě spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii. Pracuje na Pastoračním středisku v Praze
a vyučuje na KTF UK. Někteří ji známe jako autorku knih Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti atp., jiní z různých rekolekcí a popularizačních přednášek o praktických tématech křesťanského života.

čas a místo: 15.00–16.15 v č. 50

SEMINÁŘ PŘÍMLUVNÉ MODLITBY ANEB PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
PRAKTICKY
Abychom o přímluvné modlitbě jenom nemluvili, budeme mít možnost si ji prakticky
vyzkoušet. V daném prostoru bude na plakátech rozmístěno množství konkrétních témat a lidé se budou svobodně a dle vlastního výběru mezi nimi přemisťovat a přinášet
před Boha lidi a problémy, jejichž řešení je nad naše síly. Seminář povede Kateřina
Lachmanová (viz výše).

čas a místo: 16.45–18.00 v č. 50

VEZMI NA SEBE SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MĚ ANEB JAK SE VYROVNAT
S OBTÍŽÍ ŽIVOTA
Celé téma lze shrnout do tří základních bodů: přijetí kříže jako daru, jako něco s čím
má On svůj plán; naučit se s tím žít; dát tomu smysl a odevzdat se Bohu.

Bohumil Vodička
Bohumilovi Vodičkovi je 45 let a bydlí ve Svitavách. Jeho pohyb je omezen na invalidní vozík. Jeho nemoc se jmenuje „roztroušená skleróza“.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 54
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ZÁBAVA V HOSPODĚ A CO JE NA TOM!?
Pokusíme se vyhodnotit pozitivní i negativní zkušenosti z českých a moravských
hospod a zkusíme pochopit reálné možnosti, jaké má mladý křesťan, když tam jde.
Budeme se zabývat pozitivními a negativními aspekty hospod, vyhneme se dvěma
extrémům – „do hospody nikdy“ a „furt pod obraz“. Považuje české kulturní prostředí
hospody jako součást společenského života? Jaká jsou rizika alkoholu (a jiných drog)
jako metly lidstva?

P. Jiří Pešek
P. Jiří Pešek je knězem královéhradecké diecéze a působil 5 let jako spirituál Biskupského gymnázia ve Skutči. V současné době studuje katechetiku na saleziánské
univerzitě v Římě. Má osobní stránku www.poust.cz.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 56

SOBOTA 18. 8. 2007
Praktické
BIBLIODRAMA
Bibliodrama je setkání se sebou a s ostatními ve skupině v prostoru biblického textu.
Je to setkání na všech rovinách bytí člověka, nebudeme si o textu jen povídat, nebudeme ho jenom hrát (žádné divadelní nadání není vyžadováno), využijeme nejrůznější kreativní techniky, budeme si hrát ... Prostě se do textu ponoříme a najdeme v něm
to, co bude v té chvíli důležité pro náš život.

Zuzana Winterová
Narozena 1979, Praha, vystudovala sociální pedagogiku a teologii, kromě jiného se
věnuje bibliodramatu, a to jak v Čechách, tak na mezinárodní úrovni. Ráda jezdí
na bruslích a miluje třešně.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 16

MODLITBA SKRZE GESTO A TANEC – BIBLICKÉ TANCE
Základem života křesťana je modlitba – důvěrný vztah s Bohem. Modlit se mohu nejen
slovy, ale i skrze gesta a tanec. Mohu tak Pánu vyjádřit svou radost, touhu po něm,
své otázky a především mohu nechat na sobě spočinout jeho milující pohled plný
naděje, ve kterém jsem přijatý takový, jaký jsem.
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Komunita Blahoslavenství
viz anotace ve čtvrtek 16.8. 2007

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 58 (DVOUBLOKOVÝ)

Ze života
ADOPCE NA DÁLKU
Je projektem na pomoc chudým dětem v různých chudých zemích světa. Poslání
projektu je umožnit vzdělání chudým dětem, aniž by musely opustit své rodinné
a kulturní zázemí. Otevřít jim tak cestu k lepšímu životu, protože se vzděláním mají
lepší šanci najít si práci a zajistit obživu pro celou rodinu. Přiblížím život chudých lidí
v Indii promítáním fotek.

Ivana Funketová
Slovenka pracující na Diecézní charitě v Hradci Králové jako koordinátorka projektu
„Adopce na dálku“. V roku 2003 -2005 byla týmačkou na DCŽM Vesmír :). V české
republice žije skoro 5 let. V listopadu 2006 měla možnost navštívit v rámci projektu
diecéze Belgaum a Bangalore v Indii. V těchto diecézích pomáhají chudým indickým
dětem v dosažení vzdělání.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 58

ETIKA VÁLKY A VOJENŠTÍ KAPLANOVÉ
Násilí a války není jich nějak moc? Spravedlivá válka? Svatá válka? Křesťanství a války
a co křesťan v nich, jak je má chápat nebo dokonce hájit? Křesťan v armádě? A kněz
ve válce? Nepředstavitelné?

P. Kamil Heřman Vícha
viz anotace v úterý 14.8. 2007

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 20
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FILMOVÝ WORKSHOP OTAKÁRA SCHMIDTA ANEB LÉTA LETÍ K
ANDĚLŮM
Filmový workshop známého ﬁlmového tvůrce a herce představí zatím jeho nejnovější
projekt Léta letí k andělům, cyklu pro TV NOE, v němž se jednou měsíčně
ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti
z církve, z umění a podobně. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny.
Bude možné shlédnout díly o Karlu Herbstovi, Ludvíkovi Armbrustrovi, Otomarovi
Olivovi a dalších.

Otakáro Maria Schmidt
Se narodil r. 1960 v Plzni, absolvoval konzervatoř Jaroslava Ježka, pantomima, herectví, balet a také scénáristiku a dramaturgii na FAMU. Je režisérem a scénáristou ﬁlmu
Eliška má ráda divočinu, hudebních klipů, reklam, ale také dokumentu o jezuitech
„Nejsme andělé, jen děláme jejich práci“ (ke shlédnutí na CSM). Byl členem Divadla Sklep, byl k vidění ve ﬁlmech Pražská pětka či Akumulátor. Na Letnice 2004 byl
pokřtěn.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 11

LIDOVÉ MISIE V ČR
„Lidové misie redemptoristů jsou devitidenní duchovní obnovy pro farnosti. Ta se na
tuto událost předem připravuje, vše je třeba promodlit, zorganizovat, udělat si čas.
Vlastní duchovní obnova se má dotknout všech stavů a věkových kategorií. Během
misií býváme svědky krásných obrácení, usmíření, zpovědí po desítkách let, radosti
z víry a křesťanského společenství. Zájem o misie je velký. Přáli bychom si získat
mladé spolupracovníky.“ Workshop povedou redemptoristé: P. Jiří Šindelář CSsR
a P. Tomasz Waściński.

Redemptoristé
Sv. Alfons Maria di Liguori založil roku 1732 Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristy. Jeho cílem bylo zlepšit situaci chudých, kteří po duchovní
stránce byli zcela zanedbaní a opuštění. Zakladatel kongregace a jeho spolubratři se
tak snažili uspokojit nejen jejich duchovní potřeby, ale především cestou opravdového vnitřního obrácení je chtěli přivést blíže k Bohu. Uskutečňovali to hlavně pomocí
lidových misií, exercicií a duchovních obnov. Dnes mají redemptoristé v Čechách čtyři
kláštery.

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 50 (DVOUBLOKOVÝ)
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PRODLOUŽENÁ SIESTA PO MEXICKU
Chceš si prodloužit/zažít* siestu po mexicku?
Pikantní vyprávění o Mexiku od pravé Mexičanky, která však nenosí sombrero, ale
hábit. Jak se žije ve městě, do kterého by se bez problémů vtěsnali všichni obyvatelé
ČR? Jak vidí Evropu na druhé straně Atlantiku? Předkolumbovské národy a jejich víra.
Jaké to je být misionářkou v srdci Evropy?
Hostem bude s. Judith (paulínka, 3 roky žijící v pražské komunitě), která se vyzná
nejen v knižní graﬁce a v pojídání banánů se sýrem, ale dokáže i poutavě vyprávět.
Program je v „původním znění“ (mexická španělština a italština), simultánní překlad
zabezpečen. Zcela jistě však zazní i mexická čeština! Povídání bude doprovázeno
„multimediální šou“ a ochutnávkou.

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 60 (DVOUBLOKOVÝ)

TELEVIZE NOE, TELEVIZE DOBRÝCH ZPRÁV
K více než 2000 katolickým televizním stanicím na světě, se loni připojila česká
Televize NOE, posel dobrých zpráv. Pro slabé a opomíjené je hlasem, pro osamělé přítelem, pro začínající vynikající příležitostí spolupráce či stáže. Je zdrojem informací
o dobrém díle dobrých lidí. Je u nás vůbec potřeba takového vysílání? Co všechno na
Tv NOE lze najít? A jak si ji doma vlastně naladit? Nebudou chybět ani ukázky nejzajímavějších pořadů ...
Přednášet bude ředitel Tv NOE

P. Leoš Ryška, SDB.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 61

Já a křesťanství
DĚJINY BIBLE V ČESKÝCH ZEMÍCH
Seminář nabízí procházku českými dějinami od příchodu křesťanství až po současnost
se zaměřením na Bibli. Účastníci semináře se dozvědí, jakým vlivem Bible působila na
Církev, společnost i jednotlivce v různých obdobích naší národní historie. Součástí semináře jsou ukázky různých vydání Biblí i praktické cvičení ve čtení starých rukopisů.
Vítězové v minisoutěži znalostí z české historie si mohou odnést hodnotné odměny.
Workshop povede

Mgr. Milan Hlouch, manažer České biblické společnosti.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 54
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DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ A SOLIDARITA
Na téma duchovní doprovázení a solidarita bude pohlíženo jak z hlediska duchovního,
tak sociálního s rozhledem biskupa činného v sociálních komisích i duchovním doprovázení a tématu autority.

Biskup Arrigo Miglio
Pochází z Itálie, narodil se v r. 1942, v r. 1967 byl vysvěcen na kněze, jmenován biskupem v r. 1992, od r. 1999 v diecézi Ivrea v Itálii. Je prezidentem italské biskupské
komise pro sociální otázky a práci. V češtině mu vyšla publikace „Autorita a duchovní
doprovázení“ u Sekce pro mládež ČBK.

čas a místo: 15.30 –17.00 v č. 61

JAK SLAVIT NEDĚLI A JAK PROŽÍVAT MŠI SVATOU
Udělat si radostné volno pro sebe, pro Boha a pro své nejbližší. Vydanost Krista
člověku a moje vydanost druhým lidem.

P. František Petrík
viz anotace v pátek 17.8.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 12

KŘESŤAN, SOFTWARE, LICENCE ANEB KDE NA TO VZÍT A NEKRÁST?
Co jsou to autorská práva? Jaké existují licence? Jak se mám jako křesťan postavit
k následujícím otázkám: „Můžu si od kamaráda přepálit Photoshop?“, „Je v pořádku,
že mám doma nelegální MS Word a Excel?“, „Musím si koupit Windows?“ Také se pokusíme vyřešit otázku: „Kde na to vzít a nekrást?“

Marek Nožka
Má 26 let, je ženatý, má jedno dítě. Vystudoval VUT v Brně, fakultu elektrotechniky
a komunikačních technologií. V současné době pracuje jako učitel elektroniky, elektrotechnických měření a výpočetní techniky na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Olomouci. Zajímá se o fotografování, elektroniku a programování.

čas a místo: 15.00–16.15 a 16.45–18.00 v č. 45 (DVOUBLOKOVÝ)
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MANŽELSTVÍ JAKO KLÍČ K BIBLI
O čem vlastně ta Bible je? Jak k ní přistupovat, abychom se neztratili v moři příběhů,
teologických pojmů a literárních druhů? Možností je několik. V téhle přednášce bych
chtěl ukázat, že jsou dva skvělé klíče k Bibli: ženich a nevěsta. Proč myslíte, že Ježíš
vzal svoje učedníky na svatbu? Vezměte si s sebou svoji Bibli!

Karel D. Skočovský
viz anotace v úterý 14.8.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 43

OBTÍŽNÁ MÍSTA V BIBLI
Už tě odradily některé biblické pasáže? O násilnostech a válkách? O „krutém Bohu“,
který je jiný než Bůh Nového zákona? A co samotný Nový zákon - není místy příliš idealistický a odtržený od našeho života? Jak vůbec porozumět biblickým textům, které
zaznívají jakoby jazykem z Marsu? Na tyto otázky (a na další:) se pokusíme odpovědět
v rámci tohoto workshopu.

P. Angelo Jason Scarano
Knězem je už čtyři roky, působí jako farní vikář v Praze - Stodůlkách. Studium biblistiky v Římě dokončil obhajobou doktorské teze na téma 1 Jan 3,18-22. V současné
době se věnuje učitelské činnosti na KTF UK v Praze, kde přednáší synoptická evangelia a Skutky apoštolů.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 55

PARADOXY V BIBLI
V Bibli nenacházíme pouze pro nás jasné a srozumitelné texty, ale nejednou na první pohled i odporující si vyjádření. Jak se tam dostala a jak je chápat? Jak číst
Písmo svaté v kontextu celku a jak se učit rozumět i protikladům nám pomůže biskup
Ladislav.

Biskup Ladislav Hučko
viz anotace v pátek 17.8. 2007

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 29
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RODIČE - K ČEMU JSOU?
Taky Vás štvou vaši, jako mě? Přijďte se něco dozvědět o vztazích v rodině, jak je
žít a jak je hledat. Jak milovat a odpouštět v rodině. Zvu Vás k hledání odpovědí
na otázku, proč jsme děti, synové a dcery a jak jimi máme být, a jak se máme stát
rodiči, otci a matkami.

Fr. Romuald Štěpán Rob OP
Se narodil 15.6. 1974 v Praze, od r. 1992 členem Řádu bratří kazatelů, vysvěcen 1997,
1999, nyní ve službě převora Kláštera dominikánů v Praze. Web: http://praha.op.cz/

čas a místo: 15.30–18.00 v č. 48

SVATÝ PAVEL – INSPIRACE PRO MODERNÍ EVANGELIZACI
Pokusme se na základě Pavlových listů proniknout do systému jeho misijní činnosti
a srovnejme ji s dnešní moderní situací našich podmínek - jak by asi dnes jednal Pavel
při evangelizaci?

P. Jiří Voleský
Je farářem v Trmicích a okolí (u Ústí nad Labem, Litoměřická diecéze), 42 let, 15
let knězem, již od dětství měl zájem o Bibli, studium 3 roky v Německu, v různých
farnostech dává biblické hodiny.

čas a místo: 15.30–17.00 v č. 56

----------------------------------------------------------Hitparáda CSM!
I křesťanská hudba může být „in“. Nevěříš? Přijď se přesvědčit, poslechnout si, podívat se na klipy a hlasovat pro svého nejoblíbenějšího interpreta.
Od úterý do čtvrtka Ti každý den se na hlavním podiu představí 3 klipy, pro které
budeš moci hlasovat. V pátek se 3 postupující utkají ve velkém ﬁnále. Hlasovací lístky
budeš mít možnost zakoupit i vložit do hlasování, v místě svého ubytování za symbolickou cenu 5,- Kč. Výtěžek z jejich prodeje bude věnován na Haiti. Proto můžeš
koupit lístků víc, přičemž každý bude slosovatelný o věcnou cenu.
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IMANNUEL – BŮH JE S NÁMI
Proč se narodil Ježíš?
Ježíš Kristus – Boží syn přišel především proto, abychom věděli, že nás Bůh miluje.
V této jistotě pak můžeme beze strachu žít a milovat - sebe, druhé i Boha.

Bůh jde každému vstříc
Žijeme, protože Bůh dal přednost našemu bytí před naším nebytím. On sám nám
vychází vstříc v nejrůznějších způsobech, dobách, osobách a okolnostech, o nichž
rozhoduje on.

I tobě jde Bůh vstříc
I dnes, právě nyní, když čteš tyto řádky, ti jde Bůh vstříc a obrací se osobně na tebe.
Neboj se mu naslouchat, neboj se mu vyjevit hloubky svého nitra. Neboj se ho vlastními slovy vyzvat, aby se ti dal poznat. Nemáš co ztratit: pokud Bůh není anebo je
„hluchý“, nemůže se nic stát. Pokud ale opravdu existuje a pokud je láskou, jak říká
Bible, nepřijdeš ve svém životě zkrátka, ať už jsi v jakékoliv situaci a rozpoložení...

Co znamená slovo spása?
Klíč k pochopení tohoto výrazu je v biblickém jazyce - hebrejštině, kde „spása“
znamená:
* VYTRŽENÍ Z NEBEZPEČÍ SMRTI,
* OCHRANU,
* OSVOBOZENÍ,
* VYKOUPENÍ,
* VYLÉČENÍ,
* VÍTĚZSTVÍ,
* ŽIVOT,
* RADOST ZE ŽIVOTA
* POKOJ.

Co znamená slovo Ježíš?
Slovo Ježíš v biblickém jazyce – hebrejštině znamená: „Bůh zachraňuje, Bůh je
spása“ Setkat se dnes se zachraňujícím Bohem - Ježíšem je možné: V Bibli - Božím
slově, v modlitbě, ve společenství křesťanů – církvi, ve křtu a dalších svátostech,
skrze víru (viz Sk 2,37-38; Řím 1,16)
Neexistuje žádná oblast v životě člověka, do které by Ježíš nemohl vstoupit jako spasitel, to znamená: jako ten, kdo vytrhuje ze smrti, jako ochránce a zachránce, jako
osvoboditel, jako ten, kdo vykupuje z každého zajetí, kdo léčí, kdo nade vším vítězí
a jako ten kdo, uděluje pokoj, radost a život bez konce.
Jen v Ježíši Kristu je spása (viz Sk 4,12). Díky němu život člověka nekončí a dochází
naplnění. On sám nám vychází vstříc.

Převzato z webu Víra.cz – víra na internetu
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ÚTERÝ 14. 8. 2007
Všechny koncerty 16.30–18.00

>>> VARHANNÍ KONCERT - Jakub Janšta (CZ - Praha)
KDE: č. 5
Jakub Janšta se narodil v roce 1979. Vystudoval brněnskou konzervatoř a pražskou
AMU u prof. J. Tůmy, krátce studoval také ve Stuttgartu na Hochschule für Musik. Je
držitelem cen ze soutěží v ČR, Německu, Rakousku, Slovinsku. Koncertuje sólově
i s různými soubory, působí pedagogicky a je ředitelem kůru v kostele sv. Františka
v Praze (u Křížovníků).
styl: varhanní hudba od baroka až po současnost
počet a obsazení: 1 varhaník

>>> UNIQUE - Slávek Randis (CZ – Františkovy Lázně)
KDE: č. 12
Tento folkpopový písničkář nás přijede pohladit svým uměním z Františkových Lázní.
Vnímá, že Bůh se mu dává poznat právě v hudbě a tak věřím, že něco z léčivých – lázeňských účinků hudby prožijeme spolu s ním, aniž bychom museli tyto naše slovutné
lázně navštěvovat.
styl: folk-pop
počet a obsazení: 3 (ak.kytara, baskytara, perkuse)
web: www.unique.own.cz

>>> BÉTEL - užší sestava (CZ - Brno)
KDE: č. 43
Každý člověk má asi zkušenost s tím, že někdy zahlédl něco, co bylo dobře skryto
mezi řádky. Bétel se svým folkem snaží tyto naše „meziřádky“ rozezvučet, a to bez
toho, že by si kladl ambice, že je plně odkryje nebo uchopí. Život je tajemné dobrodružství, a oni doufají, že toto dobrodružství má Směr, kterým nás chtějí vzít s sebou.
styl: folk (s prvky rocku a popu)
počet a obsazení: 4 (2 kytary, ﬂétna, perkuse)
web: www.betel.tk

>>> PĚVECKÝ RECITÁL (Renata Bicánková a Jitka Šanderová)
KDE: č. 42 (od 17.00)
Teprve šestnáctiletá Renata studuje zpěv na konzervatoři v Bratislavě. Má za sebou
první ročník studia, kterému ovšem předcházelo absolutorium na ZUŠ v Třeboni.
Jitka studuje na konzervatoři v Českých Budějovicích hru na klavír. Je jí 23 let. Nyní
úspěšně odmaturovala a bude pokračovat ještě 2 roky ve studiu. Mezi největší úspěchy patří 1. místo za zpěv na mezinárodní soutěži Imricha Gogina ve Vrablích, které
získala za klavírního doprovodu Jitky.
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STŘEDA 15.8.2007
Všechny koncerty 16.30–18.00
>>> SVÍTÁNÍ (CZ - Brno)
KDE: Slavnost pro město – Žižkovo náměstí – č. 53
Kapela z Brna a okolí, která své žánrové zařazení shrnuje do označení Original Czech
Music. Již při četbě to zní zajímavě a lákavě, takže se těšte na jejich vystoupení,
kterým se nám, doufám, pokusí poodhalit tajemství svého žánru, které sahá od folku
přes folklór až po inspirace v jazzu, swingu či rocku.
styl: více žánrů (viz anotace výše)
počet a obsazení: 5 (střídavě: violoncello, baskytara, kytary, perkuse, klávesy, akordeon) + hosté (bicí, cimbál, žesťová sekce, orchestr apod.)
web: www.svitani.com

>>> CON BRIO (CZ – Plzeň, K.Vary)
KDE: č. 63
Akustické trio z Plzeňska, kterému hudba přináší kromě radosti i možnost promlouvat
k publiku. Mám pocit, že svou bohatou „hudebně-slovní“ zásobou se jim to určitě
podaří. Nechali se totiž stylově ovlivnit chansonem, blues, latinskoamerickou hudbou
a trochu i jazzem.
styl: folk + více žánrů (viz anotace výše)
počet a obsazení: 3 (ak. kytara, el. kytara, kontrabas)

>>> MICHAEL (CZ - Lanškroun)
KDE: č. 67
O tom, že existuje spravedlivý hněv, čteme třeba v evangeliu (Ježíš vyhání z chrámu
směnárníky). Plody podobného hněvu nám jistě nabídne k ochutnání i Michael Holas,
který dostal impulz pro založení kapely na koncertě satanské kapely. Od té doby jej
mohou slyšet nejenom návštěvníci rockových mší, ale i návštěvníci mnohých festivalů.
styl: rock, hardcore
počet a obsazení: 5 (2 el. kytary, baskytara, klávesy, bicí)
web: www.michael.unas.cz

>>> HEAD UP! (CZ - Havířov)
KDE: č. 12
Pokud máte vysoké hudební nároky, jistě vás potěší toto uskupení ze severu Moravy.
Složitější rytmy a netradiční harmonie jsou, zdá se, těmto muzikantům naprosto
vlastní, stejně jako skvělé technické provedení jejich instrumentálních skladeb. Nejde však o nic, co by nebylo poslouchatelné. Spíš naopak. Svou hudbou dokáží nejen
roztančit, ale také navodit velmi příjemnou náladu.
styl: instrumentální jazz/funky
počet a obsazení: 4 (2 el. kytary, baskytara, bicí)
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KONCERT PRO HAITI
vystoupení interpretů 18.30–21.30
KDE: Hlavní podium – č. 2
>>> RICHARD ČANAKY (SK - Bratislava)
V jeho životě toho bylo hodně: zranění, alkohol, cigarety, bary, diskotéky, nevázané
vztahy… To vše se změnilo v okamžiku, kdy do něj nechal vstoupit Krista. Dnes je
skálopevně přesvědčený, že křesťanství není jen růžový příběh z pohádky, ale reálná
skutečnost, ve které se ale vyplatí žít. Jako hlavní motiv své hudby uvádí: „Vděčnost“. Táborskou hymnu složil právě Rišo.
web: www.richardcanaky.sk

>>> REBECCA ST. JAMES (USA)
Držitelka Grammy 2005 za desku „Pray“ (Modli se) v kategorii „Nejlepší křesťanské
rockové album,“ několikrát po sobě získala ocenění „Nejoblíbenější umělkyně“
Ve čtrnácti vydala první desku, kterou k dnešnímu dni rozšířila o dalších 8 CD. Mnohem důležitější je ale její rozhodnutí pro Boha, které sálá jak z její hudby, tak
z celého života. „Bůh je můj nejlepší přítel, důvod, proč zpívám, důvod, proč žiji
a jediný smysl mého bytí.“
web: www.rsjames.com

ČTVRTEK 16.8.2007
OPEN SPACE FESTIVAL KŘESŤANSKÝCH HUDEBNÍKŮ
Vystoupí scholy a kapely, které se hudebně zapojují do života církve.

14.00–18.00
KDE: Hlavní podium – č. 2
V závěru vystoupí:
16.00–17.00

>>> VEKA (CZ – DCŽM Vesmír)
Bylo by trošku trapné představovat vesmírnou kapelu, tedy VeKu, která nás doprovázela na několika setkáních. Sice o sobě tvrdí, že nejsou žádní profesionálové, ale
za pravdu jim jistě dáte v dalším jejich tvrzení: jsou především mladými křesťany,
kteří mají rádi Boha a hudbu. Věřím, že VeKa bude stejně lákavá, prostě k nakousnutí, jako na předchozích setkáních.
styl: folk-pop-rock
počet a obsazení: 30 (12 hudebníků, 18 zpěváků)
web: www.veka.signaly.cz
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17.15–18.00

>>> QUO VADIS (CZ - Plzeň)
Tahle plzeňská kapela nám prozradí, „kam kráčí“ po více jak dvanáctileté hudební
pouti. Ve svém repertoáru má víc jak 170 písní, a to vlastních i převzatých. Mohou se
pochlubit již čtvrtým připravovaným CD a navíc jim určitě nebude chybět mladický
duch, protože svým zpěvem doprovázejí salesiánské mše v Plzni.
styl: folk-pop-rock
počet a obsazení: 10 (ak. kytara, el. kytara, baskytara, bicí, viola, housle, klávesy,
příčná ﬂétna, violoncello)
web: www.quovadis.ic.cz

PÁTEK 17. 8. 2007
14.00–15.00

>>> MARTINOVA PRÁZDNÁ KAPSA (CZ – Kroměříž)
KDE: č. 43
Překvapením pro vás asi bude zjištění, že si jejich písně doma dávno broukáte, aniž
byste věděli, že to jsou oni. Tito folkoví nadšenci z Kroměřížska vyprázdnili své kapsy,
aby naplnili zpěvník Hosana celkem 56 písněmi. Úctyhodné, nemyslíte?
styl: folk
počet a obsazení: 5 (2 kytary, baskytara, mandolína)
web: www.mpk.wz.cz

16.30–18.00

>>> JESUS CHRIST SUPERSTAR (CZ – Tábor)
KDE: Hlavní podium – č. 2
O tomto slavném muzikálu už slyšel asi každý z nás, ale skoro nikdo z nás netušil,
že v místě našeho setkání je parta nadšenců, která si tento repertoár natolik oblíbila, že se s pomocí tohoto muzikálu snaží přispívat na mnoho charitativních projektů.
Říkají si Tábor Superstar Band a na pódiu uvidíme zástupce snad všech známých místních kapel. V každém případě to ale nejsou žádní amatéři – bude to stát za to!
styl: rock
počet a obsazení: 8 (2 kytary, baskytara, klávesy, bicí)
web: http://jesus.videofest.cz

18.30–19.30

>>> KOMORNÍ ZPRACOVÁNÍ ORATORIA M. J. HUS
KDE: č. 42
Vystoupí „český Vangelis“, skladatel a zpěvák Richard Pachman, autor oratoria
M. J. Hus, oceněného v r. 2006 nadací Vize 97 manželů Havlových a zpěvačka Dita
Hořínková v koncertním provedení originálního zpracování příběhu M. J. Husa.
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SOBOTA 18.8.2007

HUDEBNÍ FESTIVAL
14.00–18.00
Kapely jsou na jednotlivé scény („stage“) rozděleny podle určitých společných znaků. Vyberte si tu, která vám sedí nejvíce!
David
stage

Petr
Stage

Debora
stage

Rút stage

Jan
Stage

14.00–15.00

Maranatha

!On

Gina

Pranic

Geshem

15.30–16.30

Služobníci
najvyššieho

Jiný rytmus

Len tak
pre radosť

Vocativ

Vockap

17.00–18.00

Poletíme?

N.D.E.

Timothy

Ebed

Touch of
gospel

Salome
dance
stage

OD 15:30
DJ Vasko
DJ Pietri

Podrobné informace:

DAVID STAGE
KDE: č. 52
Když král David konečně přenášel Boží schránu do Jeruzaléma, jak se píše v
první knize Samuelově, on i všechen jeho lid „křepčili“ za zvuků citar, harf,
bubínků, chřestítek před Hospodinem. David stage je tu pro ty, kdo se chtějí
pořádně odvázat!

14.00–15.00

>>>MARANATHA (CZ – Ústí n.Labem)
Stačilo by jen napsat: „koncerty protřelá kapela“ (vystupovali i na Colours of Ostrava
2005 aj.). Pro úplnost však ještě dodám, že od nich uslyšíte směsici hard-coru,
nu metalu, indie, popu i metalu. Zbývá mi už jen zakončit, že si budeme moct jejich
hudbou z plných plic zařvat: „Maranatha = Přijď, Pane Ježíši!“
styl: emo-hardcore (viz anotace výše)
počet a obsazení: 5 (el. kytara, baskytara, bicí, sample/efects)
web: www.maranatha.wz.cz
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koncerty
15.30–16.30

>>> SLUŽOBNÍCI NAJVYŠŠIEHO (SK – Bratislava)
Tahle slovenská partička může být pro mnohé novou inspirací. Když jim totiž na Slovensku chyběly rockové chvály, rozhodli se si je prostě udělat. Dnes hrají mládežnické
písně v punkrockovém, rock´n´rollovém i hardcorovém provedení a pevně věří, že
i prostřednictvím jejich hudby se Bůh bude dotýkat životů lidí. Ať se tak stane.
styl: hardcore, punk-rock
počet a obsazení: 3 (el. kytara, baskytara, bicí)
web: www.sotmh.eu

17.00–18.00

>>> POLETÍME? (CZ – Brno)
Zajímavý název ještě zajímavějšího uskupení. Svým složením i zvukem připomíná
třeba známou kapelu „Traband“. Tahle parta muzikantů nám slibuje zazpívat „jednoduché písničky o složitém životě.“ A že u toho může být i veselo, tak to si troufnu
tvrdit už podle jednoho z členů této kapely. Je jím totiž zpěvák „Veselé zubaté“
Rudolf Brančovský.
styl: alternative pop-rock
počet a obsazení: 6 (banjo, klávesy, baskytara, bicí, housle,trubka)
web: www.poletime.info/poletime

PETR STAGE
KDE: č. 64
Máte rádi rockovou muziku? Zastavte se na Petr stage! Vzpomínáte, jak Pán
Ježíš řekl jednomu rybáři: „A já ti pravím, že ty jsi Petr (to je skála); a na té
skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Petr = skála.
A anglicky? Jak jinak než právě „ROCK“!

14.00–15.00
>>> !ON (CZ – Liberec)
Po pauze, ale s novou chutí hrající liberečtí On!, k nám přivezou hudbu protkanou
svým vztahem k Bohu obalenou v kytarový rock. Řeknu vám, setkání s touto partou
nám možná napoví, kdo je skutečně „ON.“
styl: rock
počet a obsazení: 4 (ak. kytara, el. kytara, baskytara, bicí)
web: http://on.webz.cz

81

brozura_v3.indd 81

20.7.2007 17:09:43

koncerty
15.30–16.30

>>> JINÝ RYTMUS (CZ – Znojmo)
Parta obyčejných kluků s neobyčejným nadšením pro svědectví, kým pro ně Ježíš je.
Chtějí jej naplno uctívat a vůbec se netají tím, že jejich hudba je hodně ovlivněna
rockovou melancholií britské hudební scény (U2, Delirious?, Dust, Coldplay a další).
styl: brit-rock
počet a obsazení: 6 (el. kytary, ak. kytara, klávesy, baskytara, bicí)
web: www.jinyrytmus.com

17.00–18.00

>>> N.D.E. (SK – Bratislava)
Může jen překvapit, protože kluci se k nám z Bratislavy strašně moc těší a jak slibují,
zahrají bohatou porci poctivého rocku přikořeněného špetkou punku. Se svou punkovou dravostí se objevili i na dvou výběrovkách na Slovensku.
styl: rock, punk rock
počet a obsazení: 5 (2 kytary, baskytara, bicí)
web: http://nde.szm.sk/

DEBORA STAGE
KDE: Hlavní podium – č. 2
V biblické knize Soudců se píše o prorokyni Deboře. Její píseň, ve které oslavuje Hospodina, je známá a patří k nejstarším památkám hebrejské poezie.
Pojďme, tak jako Debora, chválit Pána spolu s kapelami hrajícími „Worship
style“! (Pozn. worship = angl. klanění, uctívání, chvála)

14.00–15.00
>>> GINA (CZ – Brno)
Že ji neznáte? Stačí prolistovat zpěvník Celým srdcem, abyste zjistili, že její srdce naprosto celé patří Tomu, kterému se v 21 letech otevřelo. Srdečně znějí i její
koncerty a jsem si jistý, že písně z nového alba „Dál zůstávám“ nás ani tentokrát
nenechají v klidu, ale vše se rozhoupe v rytmu „indie se směsicí popu.“
styl: pop
počet a obsazení: 6 (el. kytara, ak. kytara, baskytara, basa, bicí)
web: www.myspace.com/jigina
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koncerty
15.30–16.30

>>> LEN TAK PRE RADOSŤ (SK – Krásno n.Kysucou)
Věřte mi, že kluci do toho dávají mnohem víc, než je v jejich názvu. Svým progresivním rockem se snaží vyjadřovat kreativitu, ale hlavním cílem je přiblížit se lidem
a ukázat jim, že víra a moderní hudba se dají skloubit dohromady.
styl: progresivní rock
počet a obsazení: 5 (střídavě: el. kytara, ak. kytara, baskytara, bicí, klávesy, akordeon, ﬂétna)
web: http://lentakpreradost.muzikland.sk

17.00–18.00

>>> TIMOTHY (SK – Prešov)
Jde o jednu z nejznámějších kapel na Slovensku, která dala o sobě znát již šesti alby
a na dalších dvou pracuje. Poznáte je hned napoprvé, protože takhle vřele chválí jen
Timothy, což mají i v názvu. Timothy totiž znamená: „Ti, kteří chválí Boha nebo uctívají Boha“. Teď vás již nepřekvapí, že koncerty pro ně nejsou jen o hudbě, ale jsou
to spíše jejich životy s Bohem, které se v nich prolínají.
styl: pop-rock
počet a obsazení: 5 (ak. kytara, el. kytara, baskytara, klávesy, bicí)
web: www.timothy.sk

RÚT STAGE
KDE: č. 49
Četli jste někdy v Bibli krátkou, ale krásnou knihu Rút? Potom mi dáte určitě
zapravdu, že z ní dýchá taková letní pohoda a takřka „vůně venkova“. Věříme, že i kapely, které vystoupí na Rút stage, na vás dýchnou vlídnou hudbou
a krásnou letní atmosférou v boží náruči!

14.00–15.00

>>> PRANIC (CZ – Turnov)
Tak za tímhle názvem se skrývá pravý nefalšovaný folk, díky kterému Pranic již několikrát získal různá ocenění. Tak například v loňském ročníku křesťanského festivalu
VOX 006 se dokázali v soutěži Nová tvář mezi 39 kapelami probojovat až na stupínek
nejvyšší. Ani letošní ročník nejprestižnějšího folkového festivalu Zahrada v Náměšti
na Hané si nedovedl představit, že by byl o jejich koncert ochuzen.
styl: folk
počet a obsazení: 4 (střídavě: ak. kytara, el. kytara, baskytara, housle, ﬂétna, akordeon, perkuse)
web: www.pranic.cz
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koncerty
15.30–16.30

>>> VOCATIV (CZ – Kutná Hora)
Už z názvu je možné odhadnout, že tahle kutnohorská parta má co dočinění s vokály.
Folkové muzice občas s lehce pop-rockovým nádechem zde vévodí krásné vícehlasy
sympatických zpěvaček. Kapela, která již nahrála řadu hudebních nosičů jistě zaujme
melodickými písněmi, které sem tam oživí zvuk foukací harmoniky, houslí nebo kytarových prvků místy připomínající i styl country.
styl: folk-pop-rock
počet a obsazení: 7 (2 kytary, baskytara, klávesy, bicí)
web: www.vokativ.bilelamy.cz

17.00–18.00
>>> EBED (SK – Krásno n. Kysucou)
Ebed k nám přiveze z Krásna nad Kysucou pop-rock vyznání. Mladí, kteří se snaží předávat svoji víru v to, že je Bůh obdaroval, aby jej naplno oslavovali a sloužili lidem.
O tom chtějí svědčit i svým názvem - EBED v hebrejštině znamená „služebník“.
styl: folk-pop-rock
počet a obsazení: 6 (ak. kytara, el. kytara, baskytara, klávesy, bicí)
web: www.ebednet.szm.sk

JAN STAGE
Pozor! Scéna je rozdělena na dvě místa produkce.
Scéna nese jméno evangelisty Jana. Představí se zde totiž hudebníci především s vokálním prezentováním evangelia. Koneckonců „gospel“ je anglicky
právě evangelium. Navíc to Janovo biblisté označují vzhledem k jeho charakteru jako „spirituální“.

14.00–15.00, KDE: č. 5

>>> GESHEM (CZ – Praha)
Pestrost programu bude jistě obohacená touto vokální skupinou, která je nadšená
afro-americkými spirituály, písněmi z Taizé a hebrejskými písněmi. Jedná se výhradně
o duchovní hudbu pocházející z různých pramenů, avšak směřující „jedním směrem“.
styl: vokální polyfonie (a capella)
počet a obsazení: 25 (soprán, alt, tenor, bas)
web: www.geshem.cz
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koncerty/aktivity
15.30–16.30, KDE: č. 51

>>> VOCKAP (CZ – různá města)
Mužský vokální kvintet, který po vydání svého prvního CD sklízí pochvaly kritiků
i přijetí posluchačů. Možná je to tím, co pro ně a capella (zpěv bez nástrojů) znamená: „Je to pro nás ta nejkrásnější forma sdílení se s ostatními (…) a pokud se nám
podaří předat alespoň trošku té radosti a naděje, kterou máme, tak je to právě to,
co nás vedlo k této muzice.“
styl: vokální polyfonie (a capella)
počet a obsazení: 5 (3x tenor, baryton, bas)
web: www.vockap.cz

17.00–18.00, KDE: č. 51

>>> TOUCH OF GOSPEL

(CZ – Plzeň)

Gospel obecně v sobě zahrnuje dobrou zprávu. Tento sbor k tomu dodává, že chtějí
být „dotekem Evangelia“ - dobré zprávy. Čeká nás příchuť hudební exploze, ve které
se mísí velebnost starých anglosaských křesťanských hymnů, skrytá informační sdělení
černošských spirituálů, hudební vlivy New Orleansu i Memphisu, rytmy Karibiku
i africké savany, přímočarost irské lidovky
styl: vokální polyfonie, pop-rock
počet a obsazení: 30 sbor, 6 kapela (2x kytara, 2x klávesy, baskytara, bicí)
web: www.tog.cz

SALOME DANCE STAGE
KDE: Masarykův domov – č. 46
15.30–17.30
Touto párty vás provedou DJ Vasko a DJ Pietri, rezidenti Clubu NO6 z Uherského Hradiště, kteří vám namíchají tu nejlepší klubovou dance music.
Pravidelně hrají v clubu NO6 i v jiných klubech zlínského kraje. Jednou měsíčně dokonce v pražském Clubu DUPLEX (jeden z nejprestižnějších). Přijďte
si zapařit a seznámit se s novými přáteli u skvělé muziky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DÁVÁME SPORTU SMYSL
To je hlavním cílem sportovní organizace Orel, která pro vás připravila sportovní program na CSM v Táboře. Orel je moderní sportovní organizací se zaměřením na oblast
sportu pro všechny a s důrazem na křesťanské hodnoty.
Nejrozšířenějšími sporty jsou ﬂorbal, stolní tenis, fotbal, aerobic a volejbal. Kromě
sportu se členové Orla věnují i zpěvu nebo divadlu. Orel má v současnosti 17 000
členů v 250 jednotách. Můžeš k nim patřit i Ty. Více informací o Orlu
v celé České republice najdete na našich internetových stránkách www.orel.cz
>>>(strana 87)
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Rebecca
St. James

haiti

(USA)

koncert pro

haiti

Richard
Canaky

(SK)

15. 8. 2007 18.00-21.30

Haiti není Tahiti ani Hawai, ale nejchudší země západní polokoule.
Haiti je jednou z nejchudších zemí na světě. Ve vesnici Baie de Henne,
která patří k nejzaostalejším, pomáhá český misionář P. Roman Musil, OMI.
Oblátský řád, jehož je členem, působí právě v Klokotech. P. Roman pomáhá
lidem na Haiti zajistit jídlo, vodu, staví školu, ve které také učí, připravuje
podmínky pro lékaře a podobně. V jeho snaze mu pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc.
Beneﬁční koncert pro zemi, ve které nedošlo k živelné katastrofě, nemá
v naší zemi obdoby. Výtěžek koncertu bude předán Arcidiecézní charitě Olomouc, která jej využije na ﬁnancování projektů na Haiti.
Kromě vystoupení dvou zahraničních křesťanských kapel Richarda Čanakyho a Rebeccy St. James (viz anotace jednotlivých kapel), bude součástí
koncertu povídání P. Romana Musila, a amerického profesora Pierra Armanda, původem z Haiti a prezentace fotograﬁí.
Podpořte myšlenku trvalé solidarity svou účastí na koncertě, darem, nebo
odesláním dárcovské SMS ve tvaru:
„DMS HAITI“ na číslo 87777. Podpořit dobrou věc nemůže být snadnější.
Cena jedné DMS je 30,- Kč, příjemce obdrží 27,- Kč.
spolupořadatel

www.acho.caritas.cz

haity.indd 1
brozura_v3.indd
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Aktivity
Na CSM v Táboře Ti v polední siestě a odpoledních workshopech nabízíme následující
program:
fotbal
út – so 13–15hod
č. 12
streetball
út – so 13–15hod
č. 11
volejbal
út – so 13–15hod
č. 57
ﬂorbal
út – so 13–15hod.
č. 47, středa č. 33
tanec
út a čt 13–17hod; st,pá,so 13–15hod č. 56
petanque
út – so 13–15hod
č. 12
jazzový a výrazový tanec út a čt 13–17hod; st,pá 13–15hod, so 13–14.30 č. 58
capoeira
út a čt 13–17hod; st,pá,so 13-15hod č. 48
loďky na Lužnici
út – so 13-15hod; st 13-17hod
sraz u č. 22
lanové aktivity
út – so 13-15hod; st 13-17hod
č. 6
horolezecká stěna
st 14-18hod
č. 53
výlety do okolí
út – so 13-15hod; st a pá 13-17hod sraz u č. 3
!!! středa 15.8. ve 13:00 exhibiční utkání kněží ČR : Výběr scholy !!!
přijďte fandit svému týmu :-)
!!! Do tělocvičen vstup pouze ve sportovní obuvi s nečernící podrážkou !!!
!!! Účast na je na vlastní nebezpečí !!!
Více informací Ti rádi poskytneme v našem infostánku na Klokotech.
Na viděnou se těší Sport tým Orel.

VÝTVARNÉ DÍLNY
Budou probíhat v úterý, pátek a sobotu v 15.30–17.00 a ve středu
16.30–18.00 ve stanech u č. 4.
Vede je skupinka 19 mladých a jednoho mladého kněze, kteří budou nabízet rukodělné aktivitky ve volném čase. Budeme nabízet tyto tvořivé činnosti:
skupinka 1: výroba náušnic, báječný svět z nudlí
skupinka 2: batika (vosková, vázací, suchá apod.), výroba knížek z papíru a propisek
s logem setkání. S sebou: tričko nebo šátek (případně bude ke koupi u stánku)
skupinka 3: výroba náramků a zvířátek z korálků, zdobení kamínků a výroba podšálků
ubrouskovou technikou na CD. S sebou: hladký kamínek :)
skupinka 4: drátkování (výroba zvířátek apod.), výroba upomínkových kartiček
skupinka 5: výroba desátků, zdobení svíček a zdobení triček savovou metodou.
S sebou: tmavé tričko nebo šátek (případně bude ke koupi u stánku)
skupinka 6: skládání origami, tisk z folie na trička. S sebou: tričko nebo šátek (případně bude ke koupi u stánku)
skupinka 7: graﬁcká metoda: tisk na trička ze smirkového papíru, náramky z provázků, výroba záložek. S sebou: tričko nebo šátek (případně bude ke koupi u stánku)
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Aktivity
Aktivitky pečovatelské skupinky
Nemocnice: Navštívit nemocné, vyslechnout je, popovídat a přinést jim tak kousek radosti je možné každý den od úterý do pátku od 13.45 do 14.45.
G – centrum: V úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 15.00 máme příležitost zpestřit život obyvatelům domova pro seniory. Budou rádi, když si s nimi zazpíváme, projdeme
se po zahradě, popovídáme, vyslechneme – a to zas tak náročné není.
Cheiront – Komunitní centrum: Je to místo, kam místní mladíci a mládežnice chodí trávit svůj volný čas. A my ho můžeme strávit s nimi. A to ve čtvrtek
a v pátek od 15.00 do 18.00. Hry běhací, přemýšlecí, vyráběcí a všelijaké různé jiné.

Kaňka o.s.: Nabízí volnočasové a terapeutické aktivity pro děti s postižením a jejich rodinám. My máme možnost se těchto aktivit účastnit (keramická dílna, muzikoterapie, hračky a herny ve stacionáři,…). V úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 16.00 jsou
pro nás dveře otevřené.
Focus: Místo, kde nachází oporu lidé s psychickým onemocněním. My spolu s nimi
můžeme nahlédnout do cizí země (promítání fotek) a taky si vyslechnout přednášku
paní psycholožky (jak předejít duševním onemocněním). Po vzdělávání a poznávání si
to můžeme rozdat v petangue a ping– pongu. Prý jsou v tom profíci a takové utkání
s mladými křesťany … zkrátka, vyzývají na souboj.
Zařízení jsou malá a jejich klientů je méně než nás a proto: chceš-li jít
s námi, prosím, napiš se na seznam u infostánku (č. 3). Tam také najdeš
podrobnější a přesnější informace.

Internet
Přístup na internet je možný v následujících časech:
úterý 14.8.
13.30 - 19.30
středa 15.8.
13.30 - 23.00
čtvrtek 16.8.
13.30 - 23.00
pátek 17.8.
13.30 - 19.30
sobota 18.8.
13.30 - 19.30
V místnosti před vstupem do Dominikovy klokotavé kavárny – č. 16 – jídelna ZŠ Bernarda Bolzana.
Příspěvek: 5,- Kč/15 min.

Kultura v Táboře
Bližší informace v Infocentru na Žižkově náměstí (č. 5) a u infostánku (č. 3).
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siesta
DOPROVODNÉ PROGRAMY V SIESTĚ
ÚTERÝ 14.8.
AUTOBUS NA LINCE 21
Divadlo jednoho herce, hraje Vladimír Hauser (divadlo Husa na provázku)

čas a místo: 13.30–15.00 v č. 12
Prezentace hudebních hvězd beneﬁčního koncertu:
Rebecca St. James a Richard Čanaky
Prezentaci spojenou s promítáním klipů uvádí Pavel Šupol.

čas a místo: 13.30–14.30 v č. 2
Byl jsem mladistvým intelektuálem
Úspěšné divadelní představení brněnského Biskupského gymnázia nastudované
pod vedením prof. Papouška.

čas a místo: 14.00–14.30 v č. 11
STŘEDA 15. 8.
Pilátova žena (Divadlo Miriam)
První z řady inscenací zamýšleného projektu „Divadlo v chrámu“. V evangeliích se
píše o ženě Pontia Piláta Claudii Procule, která na základě svého snu prosí svého
muže, aby neodsuzoval Krista ke smrti na kříži. Z této biblické situace vychází životní
příběh Pilátovy ženy a její řecké otrokyně, vnitřní strhující drama o lásce, vině
a smyslu oběti.

čas a místo: 14.00–15.00 v č. 5
Smlouva
Scénické čtení Starého zákona na námět Arnošta Goldﬂama, čte Vladimír Hauser

čas a místo: 13.30–15.00 v č. 43
ČTVRTEK 16. 8.
Světlo pro Haiti
Promítání dokumentárního ﬁlmu Martina Strouhala (r. 2005, 52 minut).

čas a místo: 13.30–14.30 v č. 11
PÁTEK 17. 8.
Komorní taneční představení
Tančí tanečnice a choreografka Pavlína Lipenská a spol.

čas a místo: 13.30–14.30 v č. 11
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siesta
SOBOTA 18. 8.
C-DANCE
Představení taneční skupiny C-Dance.

čas a místo: 14.00–14.45 v č. 11
VÝSTAVA: HAITI - CESTA UTRPENÍ A NADĚJE
Soubor fotograﬁi z let 2005 - 2007 ukazuje život prostých lidi na Haiti, jejich chudobu, utrpení, ale i radost ze života. Dává možnost uvidět odlišný svět - svět bez
techniky, bez lékařské péče, bez peněz a hmotného majetku, bez všeho toho,
co my považujeme za samozřejmost a standard. Dovádějící děti a jejich zářící oči
však vystihují pravou podstatu bytí - i když chudí, přesto jsou bohatí.
Autoři fotograﬁí: akademický malíř Jiří Látal, Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.

Datum vernisáže: úterý 14.8.2007 v 16.00, zahrají Renata
Bicánková, studentka Bratislavské konzervatoře (zpěv) a Jitka Šanderová, studentka
Českobudějovické konzervatoře (klavír).

Výstava potrvá od 14. do 19. 8. 2007 ve foyer Divadla Oskara
Nedbala – č. 59
[TÝ KLUB]
Hledáš místo, kde si můžeš v klidu se svými kamarády popovídat a dát si k tomu třeba
něco dobrého? Nikoho tu neznáš a rád/a by ses s někým seznámil/a?
Přijď do [Tý klubu]!
V příjemné atmosféře čajovny si můžeš odpočinout, trochu se občerstvit, zahrát si
nejrůznější stolní hry, zasoutěžit v piškvorkovém či pexesovém turnaji a také se dozvědět něco nového a zajímavého.
Těšíme se na Tebe :o) [Tý klubácký] tým

Najdeš nás u č. 3.
DOMINIKOVA KLOKOTAVÁ KAVÁRNA
Možnost posedět při kávě a čaji. Popovídat o životě. Podělit se o radosti a bolesti.
Připravili jsme pro vás odpolední chvíle, protože se chceme s vámi setkat a protože
máme rádi kávu! :-) Přijďte se odpoledne povzbudit vydatným nápojem, dozvědět
se, co se skrývá uvnitř bílých hábitů, proč je naše kapuce pořád v módě, nebo jen tak
posedět a nechat se obsluhovat bratry a sestrami sv. Dominika.
Zajišťují sestry dominikánky a bratři dominikáni.

Otevřeno: úterý, čtvrtek–sobota: 14–17 hod, středa: 16–18
hod, č. 16 – jídelna ZŠ Bernarda Bolzana
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kontakty
Nazaret

PRAHA - ADCM

PLZEŇ - DCM

Stará Ves nad Ondřejnicí

OSTRAVA/OPAVA - DCM

Archa

Přístav

OLOMOUC - ADCM

Křižovatka

LITOMĚŘICE - DCM

Vesmír

HRADEC KRÁLOVÉ - DCM

Ktiš

ČESKÉ BUDĚJOVICE - DCM

Mamre

BRNO - DCM

SEKRETARIÁT Sekce pro
mládež ČBK

Praha 1

Praha 4

Praha 4

Plzeň

Stará Ves nad
Ondřejnicí

Ostrava

Rajnochovice

Rajnochovice

Olomouc

Příchovice

Litoměřice

Deštné v Orl.
horách

Hradec Králové

Ktiš

České Budějovice

Osová Bítýška

Brno

Praha 6

město

110 00

148 00

148 00

318 01

739 23

728 02

768 71

768 71

771 01

468 48

412 01

517 91

500 03

384 03

370 21

594 53

602 00

160 00

PSČ

Haštalské náměstí 4

Kostelní náměstí 16

Kostelní náměstí 16

Křimická 73

Stará Ves nad Ondřejnicí 10

Kostelní náměstí 1

Košovy 196

Rajnochovice12

Biskupské náměstí 2

Příchovice 38

Komenského 4

Jedlová 266

Velké náměstí 32

U Sv. Floriána 1

Biskupská 4

Osová Bítýška 1

Petrov 5

Thákurova 3

ulice a č.p.

221 778 494

244 910 469

244 910 469

377 381 757

558 669 413

596 116 522

573 391 215

573 391 156

587 405 244

483 399 218

416 738 065

494 663 140

495 063 421

388 323 591

386 102 312

566 536 748

543 235 030

220 181 753

telefon

karelsoukal@centrum.cz

nazaret@apha.cz

mladez@apha.cz

dcmplzen@volny.cz

stara.ves@razdva.cz

dcm@doo.cz

archa.rajnochovice@centrum.cz

pristav@centrum.cz

mladez@arcibol.cz

dczm.krizovatka@gmail.
com

dcm.ltm@centrum.cz

dczm.vesmir@tiscali.cz

dcm@diecezehk.cz

dczm@bcb.cz

dcm@bcb.cz

dcm.bityska@biskupstvi.cz

dcm.brno@biskupstvi.cz

mladez@cirkev.cz

e-mail

www.nazaret.signaly.cz

www.praha.signaly.cz

www.plzen.signaly.cz

www.ado.cz/mladez

www.prichovice.com

www.litomerice.signaly.cz

www.vesmir.signaly.cz

www.brno.signaly.cz

http://mladez.cirkev.cz

web

http://dcm.doo.cz

www.dcm.bcb.cz

APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT
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tipy
POZVÁNÍ Z DIECÉZNÍCH CENTER MLÁDEŽE
ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ OLOMOUC nabízí a zve:
Jste-li málo informováni, toužíte-li po dobré literatuře, podnětech a nápadech pro
práci s mladými ve farnosti, potřebujete přihlášky na různé akce, hledáte-li povzbuzení … stavte se u nás v Olomouci (budova Kurie) kdykoliv během roku. Neboť Centrum mládeže je tu pro Vás! V jakýkoliv čas.

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM ŽIVOTA MLÁDEŽE PŘÍSTAV RAJNOCHOVICE
ADCŽM PŘÍSTAV v Hostýnských vrších se nachází v objektu fary, kde žijí dva kněží se
stálým týmem mladých lidí, kteří vytvářejí prostředí pro přijetí přijíždějících mladých
(především starších 15 let), kteří si zde mohou odpočinout a načerpat nejen z nabízeného programu, ale i kdykoli jindy přes týden či o víkendu.

TÁBOROVÉ STŘEDISKO ARCHA RAJNOCHOVICE
T. S. Archa je místem, kde se pokoušíme rozvíjet v dětech a mladých lidech to nejlepší. Tábory by měly být nejen místem pro prožití části prázdnin, ale i prostorem, kdy
se děti naučí spolu žít, poznávat krásu přírody i velikost Boha a žít podle jeho zásad.
Probíhají zde i další akce pro mládež, různá školení, či soustředění pro školy,
ale může u nás pobýt i vaše schola, společenství apod.

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ PRAHA zve:
PoTáborské setkání
Termín: 5. – 6. října 2007
Opékání prasete; hry; připomenutí toho, co jsme zažili; shlédnutí ﬁlmu o CSM; a mnoho dalšího v ADCŽM Nazaret.

Kurz pro animátory I
Více informací o kurzu naleznete na webových stránkách ADCŽM. Bude probíhat
v následujících termínech: 19. – 21. říjen; 14. – 16. prosince 2007; 22. – 24. února
2008; 11. – 13. dubna 2008; 13. – 15. června 2008.

Škola partnerství
Více informací o škole naleznete na webových stránkách ADCŽM. Bude probíhat
v následujících termínech: 26. – 28. říjen; 16. – 18. listopadu; 25. – 27. ledna 2008;
29. února – 2. března 2008; 25. – 27. dubna 2008.

Ples
Tradiční reprezentační ples Arcidiecézního centra pro mládež. Tentokráte 24. listopadu 2007 v sále SOUS v Praze-Hrdlořezích.
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tipy
Večery ve Středu
Příležitost, jak se setkat s přáteli, vyslechnout přednášku (koncert, divadlo, …). Vždy
třetí středu v měsíci. Tentokráte budou Večery ve Středu 3 x ve školním roce v Praze,
dále pak ve farnostech mimo Prahu.

Víkendovka
Pro 12-16tileté v ADCŽM Nazaret. 12. – 14. října 2007; 30. listopadu – 2. prosince
2007; 1. – 3. února 2008 (nebo 15. – 17. února 2008); 18. – 20. dubna 2008; 6. – 8.
června 2008.

DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE PLZEŇ vás zve:
Kurz skákání padákem (8.9.)
Zajímavá nabídka pro příznivce adrenalinových sportů – vyzkoušejte si, jaký je to
pocit vypadnout z letadla :-). Školení a seskok by měly proběhnout během jednoho
dne. Cena cca 1500,- Kč včetně seskoku. Podrobnosti najdete na našich stránkách,
přihlášky přijímáme do 1.září 2007.

Setkání po Táboře – diecézní pouť v Teplé (14.-15.9.)
Diecézní pouť spojená se vzpomínkou na setkání v Táboře začne v pátek večer společnou večeří, prohlédneme si fotky a zavzpomínáme na zážitky z našeho setkání. Nebude chybět ani společná modlitba. Po noci strávené v klášteře bude v sobotu program
pokračovat. Na toto setkání jsou zváni nejen ti, kdo byli v Táboře.

Pouť s mládeže biskupem Františkem do Regensburgu (12.-14.10.)
Druhý říjnový víkend se již tradičně chystáme do bavorského Řezna na pouť s biskupem Františkem. Těšit se můžete na společnou modlitbu, zpívání, bohoslužbou
s otcem biskupem, ale i na prohlídku města, rozhovory se zajímavými lidmi, koupání
v bazénu a možná i překvapení. Předpokládaná cena je 400,- Kč. Více informací se
dozvíte a přihlásit se můžete na plzeňském DCM.

Kurz pro animátory 2007/08
Další ročník Školy animátorů proběhne od začátku října během čtyř víkendů a je určen pro všechny, kdo se chtějí zapojit v práci ve farnosti nebo s dětmi a mládeží,
na táborech a hledají inspiraci. Pro vedoucí táborů nabízíme možnost získat osvědčení, které je nutné pro tábory s dotacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – tento kurz má akreditaci MŠMT.
Více informací o akcích diecézních center pro mládež naleznete na jejich webových stránkách – viz Adresář Sekce pro mládež ČBK.

93

brozura_v3.indd 93

20.7.2007 17:10:43

signaly.cz

brozura_v3.indd 94

20.7.2007 17:10:47

ˇ
partneri
Mediální partneři:
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
Se jménem České biblické společnosti se setkává každý, kdo bere do
ruky Bibli v Českém ekumenickém překladu. Dále vydáváme křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, poskytujeme vydavatelskou službu
církvi a pořádáme sbírky na podporu činnosti biblických společností.
O naší činnosti a aktuální nabídce se můžete dozvědět více informací
v našem zpravodaji, katalogu a na webových stránkách www.dumbible.cz. Česká
biblická společnost nabízí:
•
Bible v Českém ekumenickém překladu
•
cizojazyčné Bible
•
studijní a teologickou literaturu
•
pomůcky ke studiu Bible (konkordance, slovníky, mapy)
•
audionahrávku dramatizovaného Nového zákona
Budeme rádi, když využijete našich služeb nebo se dokonce připojíte k celosvětové
rodině přátel biblických společností formou členství v ČBS nebo v „klubu Bible každý
měsíc“.

TV NOE – TELEVIZE DOBRÝCH ZPRÁV
Televize Noe je i vaší televizí, zapojte se i vy!
•
staňte se členy klubu přátel
•
pomáhejte s propagací
•
pomáhejte s instalací příjmu satelitů ve vašem okolí
•
připravujte s námi dobré zprávy
•
informujte nás o zajímavých akcích ve vašich farnostech
Vysíláme pro mladé: Studio AHA, Póltón klub, Baterka, Misijní magazín, koncerty,
Highlight, záznamy z CSM apod. Kontakt a info: www.tvnoe.cz, info@tvnoe.cz

RADIO PROGLAS – ROZHLAS PRO CELOU RODINU
Proglas je rozhlasem pro všechny věkové skupiny s důrazem
na křesťanské hodnoty. Prostor dává hudbě (populární, alternativní,
folk, jazz, country, folklor, klasická a duchovní hudba atd)
i slovu (zpravodajství, soutěže, vzdělávací pořady, pořady pro děti
a mládež, modlitby a bohoslužby a další). Na www.proglas.cz najdete zajímavosti, články, novinky, zprávy, fotogalerii, informace
o pořadech …

Pastorační středisko
při Arcibiskubství pražském:
HLAVNÍ SPONZOR SETKÁNÍ:
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