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BIBLICKÝ KURZ 
CYKLUS PŘEDNÁŠEK – POZVÁNÍ KE STUDIU 

Prorok Jozue a List Jakubův 
Lektoři: ThLic. Stanislav Pacner, Th.D., doc. Dr. Petr 

Mareček, Th.D. 

Kurz je opět určen všem zájemcům o Bibli, kteří chtějí s užitkem čerpat z Božího slova 
pro svůj osobní život; a také pro ty, kteří se v malých společenstvích snaží Bibli porozumět, 

ať už jako vedoucí či účastníci. Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků. 
 

1. 24. 9. 

„Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně.“ 
Dodržování Zákona jako cesta k životu. (Joz 1,1-18) 

 „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali 

sami sebe!“ (Jak 1,22) 
Křesťan a pokušení / slyšení a konání Božího slova (Jak 1,1-27) 

2. 8. 10. 

„Když ti, kteří nesli schránu, přišli k Jordánu, tu vody řítící se shora zůstaly 

stát.“ 
Popisuje Bible skutečné události, nebo je třeba ji brát „s rezervou“? (Joz 3,1-17)  

 „Víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá.“ (Jak 2,17) 
Správné chování vůči bohatým a chudým / víra a skutky (Jak 2,1-26) 

3. 22. 10. 

„Pozvedni oštěp směrem k Aji, neboť jsem ti jej vydal do rukou.“ 
Bible, války a násilí. (Joz 8,1-35) 

 „Moudrost shora je především čistá, pokojná, shovívavá, poddajná, plná 

 milosrdenství a dobrých skutků....“ (Jak 3,17) 
O ovládání jazyka / o pravé moudrosti (Jak 3,1-18) 

4. 5. 11. 

„Určete si útočištná města. tam ať uteče každý, kdo zabil nedopatřením.“ 
Bible a starozákonní morálka. (Joz 20,1-9) 

 „Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.“ (Jak 4,10) 
Varování před svárlivostí, pomluvou a opovážlivou jistotou. 
 (Jak 4,1-17) 

5. 19. 11. 

„Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům! On nás vyvedl 

z egyptské země.“ 
Znovu se rozhodni pro Hospodina! (Joz 24,1-28) 

 „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jak 5,16) 
Soud nad boháči / napomenutí k vytrvalosti / zákaz přísahat / síla modlitby /  
starost o bloudící bratry (Jak 5,1-20) 

Kurz se koná v aule Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova 85, vždy od 17:00 do 20:15 hodin. 

Cena: dobrovolný příspěvek na náklady kurzu (příspěvek není podmínkou účasti). 

Přihlášky jsou k dispozici u správců farností, 
na recepci Biskupství brněnského (Petrov 5, Brno) 

a na stránkách www.biskupstvi.cz/pastorace. 

Přihlášky zasílejte do 15. září 2015 na adresu: 
Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43 Brno, 

nebo oskenované na e-mail dolezelova@biskupstvi.cz. 
Přihlášeným pošleme dopis (e-mail) s podrobnějšími informacemi. 

Pořadatel Pastorační středisko brněnské diecéze si vyhrazuje změnu tématu, termínu a místa, 
pokud by se změnily okolnosti. 


