Z P R A V O D A J č. 70
1. neděle adventní 2016
Milí členové, příznivci a přátelé České křesťanské akademie!
Pomalu končí zimní semestr a tak bychom Vám chtěli poděkovat za přízeň a zájem.
Naše přednášky jsme v tomto semestru zaměřili k výjimečnému Roku Božího milosrdenství.

===================================================================
Milosrdenství ve Starém a Novém zákoně – přednášel doc. Petr Chalupa
Cestou milosrdenství ke spravedlnosti - přednášející Mgr.Otto Broch, vězeňský kaplan,
přiblížil podstatu a praxi duchovní služby ve věznicích.
Jak být na blízku trpícímu…. O tom jak doprovázet nemocné a trpící s láskou, nadějí a vírou
v Boží milosrdenství se podělily nemocniční kaplanky Pavla Chudíková a Kateřina Grycová

===================================================================
Od října běží naplno další kolo všech tří internetových programů, které pro Vás připravuje
Standa. Jsou to již známé poznávací cykly „Postavy a příběhy Starého zákona“ a „Skutky
apoštolů“ a dále pak vzdělávací cyklus Radia Prošlas „Islám – znamení doby“. Tentokrát se
přihlásilo celkem 18 zájemců, z toho čtyři zájemci na všechny tři programy. Většinou není
zřejmé, odkud účastníci jsou, ale o jednom víme, že je z Prachatic. Je v záměru tuto nabídku
postupně rozšiřovat. Zvažujeme nabídnout například „Církevní dějiny v zrcadle času“, což je
opět vzdělávací cyklus Radia Proglas, který má však více dílů a vyšel by asi na tři semestry.

21. října – 22. října se konala v emauzském klášteře v Praze konference Fórum dialogu, kterou
připravila Česká křesťanská akademie a Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Institutem
dialogu České křesťanské akademie a Centrem pro politickou filozofii, etiku a náboženství FF
UK pod záštitou ministra kultury České republiky, Mgr. Daniela Hermana.
Téma bylo „Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě“
Konference se zúčastnil náš člen Standa Knopf.
Z projevu Tomáše Halíka vybral do našeho Zpravodaje tyto myšlenky:
Základní otázka: Jak být v současné době křesťanem, jak uvádět své křesťanství do života.
- Naděje včerejší nemusí být nadějemi do budoucna.
- Dnešní křesťanství se zdá být unavené, křesťanů ubývá.
- Křesťanů sice ubývá, ale přibývá hledajících.
- Budoucnost křesťanů je hledat hledající.
- Není třeba hledat naše představy o budoucnosti, ale je třeba hledat představy Boží.
- Hledající by měli najít přijetí a porozumění.
- Rozvinout doprovázející pastoraci.
- Církev by neměla působit dojmem domu se zavřenými dveřmi.
- Krize křesťanství může být očistnou zkouškou.
- V misijní činnosti by měla být jednota a vyváženost akce a kontemplace.

22. listopadu jsme se mohli setkat na bowlingu
Jak jsme již informovali, zřídili jsme pro Vás knihovnu, či spíše knihovničku. Zatím Vám
nabízíme 20 titulů vydaných ČKA v Praze, seznam je v příloze. Knihy jsou k zapůjčení na
každé přednášce anebo po domluvě se Standou /tel.734435186/ .
===================================================================
Co nás ještě čeká do konce zimního semestru
3. prosince se bude konat v Praze zasedání Akademického výboru ČKA, kterého se obětavě a
pravidelně za naši MS účastní Jiří Přidal, kde informuje o činnosti naší skupiny. Díky této jeho
iniciativě je naše MS známá jak v Praze, tak i mezi ostatními MS. Děkujeme Jiří.
Je pro Vás připravena poslední přednáška zimního semestru.
Bude se konat 17. ledna a pozvání přijal Jaroslav Franc, Th.D.
Téma: Postavení křesťanů v tradiční muslimské společnosti ve světle práva šaría.
Obsah přednášky - právní rámce postavení křesťanů ve vybraných zemích, příklady
konfliktního i pokojného soužití křesťanů a muslimů, katolické církve v orientálních zemích.
Intenzivně pracujeme na programu letního semestru, uvítáme Vaši iniciativu a pomoc. Návrhy,
připomínky zasílejte emailem cka.st@seznam.cz nebo sdělte osobně či dejte písemně Standovi
do 20.12.

Požehnaný adventní čas

a

narozená Láska ať prozáří celý Váš další život

Přejí Dana a Standa

