
Semináře na Velikonoční konferenci 

KKřřeessťťaann  aa  ssvvěětt  
 

01. Kresťan a média - L. Vyhnánek 
Nikto dnes nepochybuje, že masmédia sú mocným nástrojom komunikácie, formovania verejnej mienky a 
niekedy, žiaľ, aj manipulácie. Počas seminára preberieme stručne základné princípy komunikácie, pozrieme sa 
na silné a slabé stránky jednotlivých druhov médií a ako ich môžu využiť aj kresťania na budovanie cirkvi a 
efektívnu evanjelizáciu. 
02. Misie mezi Židy a novinky z Izraele - V. a D. Chabibulin (seminář s chválami)  
Svědectví o tom, jak se před našima očima naplňují proroctví ohledně návratu Židů do své zaslíbené země.Nejen 
ze zemí bývalého Sovětského Svazu, ale i z Afriky a Jižní Ameriky. 
03. Křesťan ve službě veřejnosti - M. Michalko, J. Abrman 
Kdy, kde a jak sloužit bez váhání - a kdy, kde a jak opatrně, aneb „Cílově orientovaná služba veřejnosti“. 
04. Důstojný odchod ze světa - A. Vlčková 
Jak doprovázet člověka při umírání při využití všech dostupných možností? Lékař, pečovatel, pastorační 
pracovník, psycholog, rodinný příslušník, dobrovolník ze sboru ve službě umírajícím. 
05. Pomoc s odpuštěním sobě i druhým - V. Pípal, B. Kostlán 
Život v tomto světě nám přináší nejedno zranění. Jak s nimi nakládat, abychom nezatrpkli a prožívali ve vztazích 
uzdravení? Člověk odpustí, ale častokrát nechce být s tím, komu odpustil. Odpuštění je vědomý projev iniciativní 
lásky, zatímco neodpuštění vážný hřích (Mt 6,15): „ jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí 
vaše přestoupení." 
06. Křesťanská tabu (závislosti – drogy, alkohol, práce, sex…) - P. Šíma, V. Azorová 
Seminář se zaměří na ty oblasti a jevy křesťanského života, které se stávají tabu – nemluví se o nich, děláme, 
jakoby nebyly, a co odmítáme vidět, vlastně neexistuje. Co je takovou oblastí ve vašem společenství? Co je 
démonizováno, takže to raději obcházíme, aby nás to neznesvětilo? Nebojíte se i vy přiznat, že nejste dokonalým 
křesťanem?  
07. Kresťanstvo a iné náboženstvá - P. Kozár, J. Andrýsek  
Kým v nedávnej minulosti bol presadzovaný ateizmus, dnes si môže každý veriť čo chce, a za najvyššiu hodnotu je 
vydávaná tolerancia. Ako sa dá zorientovať v pestrej ponuke „supermarketu“ náboženstiev? Má kresťanstvo 
nejaký nárok na výnimočnosť? 
08. Zvládání stresu v současném světě - D. Poledník 
V dnešní době se nevyhneme zátěži, které čelíme v práci, ve společnosti a mnohdy i v rodinách. Stres je aktuální 
téma, o kterém se zmiňují všechna media. Je dobré se pozastavit a zapřemýšlet, jak lépe odolávat těžkostem, 
tak, abychom měli dobrou prevenci vůči možným negativním následkům na naše zdraví. 
09. Rodina v misijní práci - Z. a D. Kaczmarczykovi  (seminář s chválami) 
Misie má mnoho rozměrů, vždy však vyžaduje celého člověka resp. rodinu, která přijme Ježíšovo poslání k misi 
v tomto světe. Povídání ze života s Bohem, svědectví o práci ve sboru i misijním středisku v Nairobi doplní chvály 
v podání manželů Kaczmarczykových a Chabibulinových.  
10. Misie bratrských sborů v dnešním světě - S. Húšť, J. Abrman 
Když se v roce 2007 uskutečnila celosvětová misijní konference bratrského hnutí ve Wiedenestu, přinesla jejím 
účastníkům cenné impulsy a inspiraci, o které se její účastníci rádi rozdělí.  
11. Vliv světa a rodiny na vývoj osobnosti dítěte - B. Kostlán 
Vývoj osobnosti dítěte ovlivňuje vedle rodiny a společenství církve také škola, vrstevníci nebo i média, která se 
stávají nepozorovanými „vychovateli našich dětí. Budujme zdravé kontakty a vztahy, které výrazně ovlivňují 
kvalitu našeho života a pomáhají dětem prožívat jistotu a bezpečí. 
12. Kultura těla a sexualizace světa - P. Vaďura 
Žijeme ve světě, který velmi citlivě reaguje na vše, co může být výnosné a co může přinést nové požitky. Přesto 
ale nelze odsoudit to, co je ve své podstatě dobré, ať už se jedná o tělo a jeho dobré fungování, nebo o 
sexualitu, která je dobrým Božím darem. Jak rozpoznat tenkou hranici mezi užíváním a zneužíváním? To je základní 
otázka, nad níž se zamyslí Petr Vaďura. 
13. Církev a mladá generace - P. Húšť 
Chceme, aby měla mladá generace v církvi místo? Jak může církev oslovit nejen děti a mládež pocházející 
z křesťanských rodin, ale i mladou generaci ze „světa“? Co mladé lidi na církvi odpuzuje? Jaké jsou dnešní 
potřeby mladé generace, které mohou být pro církev výzvou? 
14. Z pera zakladatelů KřS (100 let od vzniku) - J. Andrýsek, J. Karzelek 
Před sto lety se bratr J.Mrózek vrátil z Alianční biblické školy v Berlíně zpět na Těšínsko a začal zakládat nezávislé 
křesťanské sbory. Svět zakladatelů si přiblížíme dobovými zprávami z deníku J.Warnse a článků J.Mrózka, 
F.J.Křesiny a dalších pracovníků. Pokusíme se o reflexi jejich díla a cílů ve světle současného stavu bratrského 
hnutí.   
 


