Z P R A V O D A J č. 68
30. 12. 2015

Milí členové, příznivci a přátelé České křesťanské akademie!
Začal letní semestr nového akademického roku, výjimečného roku Božího milosrdenství
a k tomuto roku chceme zaměřit i některé naše přednášky. Měli jsme vybráno několik témat,
avšak oslovení respondenti z časových důvodů odmítli nebo se vůbec neozvali a nám se zatím
nepodařilo na celý tento semestr sestavit program. Budeme tak činit postupně. V únoru se
nekonala žádná akce z výše zmíněného důvodu. Nejbližší přednášky nás čekají

15. března 2016 v 18 hod.
Bezdomovectví, jiný časoprostor
Přednášet bude PhDr. Petr Prinz, vedoucí olomouckého střediska pro lidi bez domova
Samaritán. K této přednášce je pozván zástupce Charity Šternberk, aby pohovořil o
zkušenostech přímo z našeho města.

26. dubna 2016 v 18 hod.
Vitráže v kapli kláštera sester klarisek – kapucínek
Nejen o těchto konkrétních vitrážích bude hovořit jejich autor akadem. malíř Jan Jemelka.
Tato přednáška se bude konat v klášteře.
O dalších přednáškách či akcích Vás budeme informovat mailem nebo na webových stránkách.
____________________________________________________________________________
Častým tématem poslední doby v mediích i mezi lidmi je nárust uprchlíků a obavy
z islamizace křesťanské Evropy.

Na téma Evropa a islám jsme měli přednášku Jaroslava France Th.D. v dubnu loňského roku.
Co bychom měli a nebo mohli v této situaci dělat my, křesťané? O tom hovořil nový plzeňský
biskup Tomáš Holub v rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 20. 2. 2016 :
„Náš největší problém je, že se tady vytvořily dvě krajní fronty. Jedna je zcela lidumilná,
s určitým nerespektováním reálních nebezpečí, a na druhé straně fronta která všechno považuje
za nebezpečí. Neštěstí je, že se debata vede způsobem buď –anebo a ta střední cesta dostává
z obou stran na frak. Naději bych viděl v odvaze jít tou střední cestou“.
Radio Proglas nedávno odvysílalo vzdělávací cyklus Islám - znamení doby. Autor pořadu
Jaroslav Franc Th.D. v patnácti dílech seznamuje posluchače s celou problematikou islámu,
jeho vznikem, historií, povinnostmi věřících atd. Standu napadlo zprostředkovat tento cyklus i
dalším lidem mimo okruh posluchačům zmíněného rádia. Proto vypracoval systém, podobný
jako byly naše poznávací cykly. Prostřednictvím webových stránek budou zájemci postupně
seznámeni se všemi patnácti díly uvedeného vzdělávacího cyklu Radia Proglas. S tímto
nápadem Standa oslovil vedení Radia Proglas a ti dali k tomuto počinu souhlas.
Byli bychom rádi, kdyby se alespoň někteří z vás do přípravy tohoto projektu zapojili svými
radami, připomínkami nebo konkrétní pomocí. Kontaktujte Standu a on vám podá bližší
instrukce.O spuštění projektu pro veřejnost budete včas informováni.
Obdrželi jsme dvě nové přihlášky do naší místní skupiny – Barbora a Robert Svatoňovi.
Hlasováním o přijetí per rollam byli tito noví členové s radostí přijati. Nejlépe to vystihl jeden
náš člen dovětkem: „To by bylo, abych nesouhlasil. Je třeba mladé krve do „starých žil““.
Uvítáme další nové členy.

A na úplný závěr velikonoční přání pro všechny
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk
mohl a musel mít strach.
Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je
den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota,
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče
od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska...Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.
(Ze slov Jana Pavla II. při jeho uvedení do úřadu v říjnu 1978)
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