SEZNAM DOPOLEDNÍCH SKUPINEK NA DSM 27.3. 2010 V BRNĚ
1/ Něco o Afghanistánu - vojenský kaplan Martin Vařeka
Povídání a fotografie ze současného Afghanistánu. Diskuse o etice válečného
konfliktu, globalizaci, střetu kultur a náboženství.
2/ Jak se žije v hospici? zkušená lékařka MUDr. Viola Svobodová
Hospicová péče je komplexní péče o tělo i duši a ducha člověka. Vyvolává v nás
otázky po smyslu života, o důležitosti času v jeho posledním období, života, o hodnotě
života člověka a jeho důstojnosti. Nemocní nás "poučují" o tom, co je v našem životě
nejdůležitější.
3/ Labyrintem hudby - Milan Tesař
Díky internetu a dalším médiím je dnes přístup k jakékoli hudbě snazší než kdy dříve.
Co z toho pro nás plyne? Máme takový příval písní a melodií vnímat kladně, nebo z
něj mít spíš strach? A jak se v takovém spletitém labyrintu orientovat?
Doporučený věk 16 let a více.
4/ Kořeny českého komunismu – PhDr. Stanislav Balik
Není jedno, z jakých kořenů vyrůstá společnost. Kořeny ovlivňují kvalitu kmene, větví i
plodů. Jaké kořeny má současná česká společnost? Jedním z hlavních myšlenkových
proudů, které ovlivňují současnost, je socialismus a komunismus. Kde se u nás vzaly?
kupinek
5/ Krásu stačí doladit - Anna Michálková, módní redaktorka časopisu
IN! a Zbyněk Pavienský, fotograf časopisu IN!
Chceš se líbit sobě i ostatním? K tomu není nutné mít luxusní šatník a kamaráda
plastického chirurga. Stačí šikovně zkombinovat pár doplňků. Módní redaktorka vám
ukáže jak se dá v módě kouzlit. A fotograf vás vyfotí a poradí jak vypadat dobře na
fotografii.
Skupinka je určená pro děvčata.
6/ Jak sv. Anežka Česká – hledala vlastní identitu - S.M.
Ludmila Pospíšilová OSF, předsedkyně Institutu františkánských studií Svatá Anežka
Česká do svých 14 let prošla životními zkušenostmi, které ji mimořádně ovlivnily na
celý další život. Postupně dozrává v osobnost, která svou rozhodností a odvahou
překonává sociální propast tím, že se sama stává pomyslným mostem mezi
rozdělenou společností.
7/ Vztahy - nic pro zbabělce - Jiří a Petra Doffkovi
Vztahy jsou jedna z nejdůležitějších věcí, bez vztahů žít nedokážeme. Povídání o
chození i nechození, o tom, že žít dobrý vztah je také dobrodružství, příležitost k práci
sám na sobě a jedna z cest ke svatosti.
Doporučený věk do 18 let.
8/ Vztahy - co říct - je to alfa a omega života vůbec – Josef a
Helena Múčkovi
Láska a nenávist - život nebo smrt. Vztah může rozvíjet, tvořit něco nového, krásného
nebo také ničit a zabíjet! Vztahy - k čemu jsou dobré, jsou nutné? Vždyť v dnešní době
chce být každý sám sebou - být in - (individuální - samostatný, nezávislý...)
Zapomeňme na sobectví a vydejme se na cestu hledání dobra,které nás může přivést
ke společnému vnímání života v lásce a být všichni spolu jedno před Bohem. Jak vést

svůj život a rozpoznat, co vede k životu a co naopak, o tom si můžeme spolu povídat.
Doporučený věk od 18 let.
9/ Zasvěcený život – řeholníci
10/ Život naplno – Jiří Mikulášek
Jak můžeme jako křesťané žít život naplno. V čem je krása života
11/ Umíte se správně rozhodovat? - s. Marie Novotná, Společnost
Sester Ježíšových
Každý z nás se musí ve svém životě rozhodovat – ve věcech malých, i velkých.
Přednáška vám napoví, jak na to, aby člověk dělal dobrá rozhodnutí (ve vztahu k
Bohu, k druhým i k sobě). O pohled ignaciánské spirituality i o své zkušenosti se s
námi podělí přednášející.
12/ Mistře dobrý, co mám dělat, aby mě nedostal ten zlý?! - o.Pavel Havlát, paulán
z Vranova
Povídání o tom, jak se chránit před všemožnými vlivy zlého ducha v dnešní době a jak
zvítězit mocí Ježíše Krista.
13/ Pěší pouť do Říma - Tomáš Miklík a Martin Hudcovič
Všechny cesty vedou do Říma a ne jinak tomu bylo při našem pěším putování. Chcete
vědět, co všechno obnáší asi měsíční chůze v dešti nebo vedru? Vyprávění o
radostech, starostech a všech možných zážitcích dvou kamarádů, kteří šli pěšky do
Říma.
14/ Služba mezi uživateli drog - Mgr. Marie Konvalinková (S.M.
Immaculata) -Ludvík (Luďa) –
Pokusíme se vám představit význam služby mezi uživateli drog z duchovní
perspektivy na základě své mnohaleté zkušenosti. Dále chceme upozornit mladé lidi
na nebezpečí, které se skrývá v lehkovážném experimentování s návykovými látkami
všeho druhu. Ze všeho nejvíce však chceme představit novou formu pomoci pro
uživatele drog tzv. Anonymní narkomany (N.A. – Narcotics Anonymus). Jedná se o
svépomocnou skupinu uživatelů, kteří se snaží žít bez drog, a to pomocí tzv. 12 kroků
a 12 tradic. Tyto principy vycházejí z programu Anonymních alkoholiků (AA), který má
více jak 70letou tradici.

