
Dopolední skupinky na Diecézní setkání mládeže s o. biskupem

Skupinka: Opravdová láska je opravdovým utrpením 
Přednášející: sestry a bratři ze Sekulárního institutu Servi della Sofferenza

Zamýšlení se nad hloubkou Kristovy oběti, hledání způsobu jak proměnit bolest ve štěstí, 
smutek v radost, odsouzení v odpuštění; a pohled na postoj,  který měl k utrpení sv. Pio 
z Pietrelčiny.
Doporučený věk: 16 a výše

Skupinka: Hledejme radost společně
Přednášející: zasvěcené osoby

Z čeho všeho může mít člověk radost? Pociťují radost i osoby zasvěcené Bohu? V čem? 
Je jejich radost jiná? Kde je zdroj pravé radosti, z něhož můžu čerpat? Nejen na tyto otázky 
se ti pokusíme odpovědět ve skupince zasvěcených osob.

Skupinka: Životní styl: Chvála
Přednášející: členové chválových kapel a hosté

Trápí vás konzumní styl života společnosti, osamělost, reptání, lidská sebestřednost a život 
bez Boha? Zveme vás na skupinku o hudbě, o radosti a naději, o modlitbě chval a o chvále 
jako životním stylu.  Budeme společně hrát,  zpívat,  učit  se vyjádřit  sami sebe pohybem. 
Budeme se společně modlit hudbou a tancem.

Skupinka: Opravdová láska – zdravý vztah
Přednášející: Mgr. Ludmila Štěpánková

Láska je síla, která člověka provází životem. Nejen o ní, ale i o vztazích budeme diskutovat 
v této  skupince.  Budeme  pátrat  po  odpovědích  na  to,  co  je  opravdová  láska,  jaká  jsou 
vzájemná očekávání ve vztahu mezi mužem a ženou,  a hledat recept na zdravý vztah.
Doporučený věk: do 17 let

Skupinka: Praktická práce s Písmem svatým
Přednášející: P. Pavel Vybíhal, P. Pavel Klouček, P. Roman Kubín, Zuzana 
Nováčková

Workshopy pro malé skupinky, kde si vyzkoušíme modlení se nad Písmem svatým:
− Seznámení se s biblickou metodou lectio divina na úryvku evangelia
− V Bibliodrama můžete prožít evangelium i trochu jinak
− Exegeze biblického úryvku + medidativní modlitba nad Písmem

Doporučeno pro všechny opravdové zájemce o hlubší pronikání do Písma svatého.



Skupinka: Svátosti – svátost biřmování
Přednášející: P. Jiří Mikulášek

Co nám nabízí svátost biřmování? Jak se  na ní co nejlépe připravit a prožít. Jak správně 
využít dary Ducha Svatého,  které jsou nám ve svátosti nabízeny? 

Skupinka: Reklama v našem životě
Přednášející: Mgr. Marie Kučerová

Reklama nás ovládá, působí na nás, ať chceme či nikoliv. Manipuluje, má vliv na člověka. 
My  ji  však  můžeme  hodnotit,  získat  si  kritický  odstup,  pochopit  její  cíle...  Zkusíme 
si reklamu zhodnotit,  "přečíst" podle určitých kritérií,  např.  síla  obrazu,  emoce, sexuální 
apely, barvy apod. Zaměříme se také na podprahovou reklamu.

Skupinka: Dobrovolnictví
Přednášející: František Jeleček

Co to vlastně je dobrovolnictví, o programu Cagliero na přípravu dobrovolníků a o jejich 
vysílání  do  zahraničí,  o  tom  do  jakých  zemí  a  za  jakých  podmínek  se  dá  vycestovat 
a v neposlední  řadě  o  osobní  zkušenosti  s  dobrovolnictvím  si  můžete  popovídat 
s „misionářem“, který dva roky působil jako dobrovolník v Bulharsku ve městě Kazanlak, 
kde působí Salesiáni Dona Boska. Neváhejte a přijďte!

Skupinka: Cesty sebepoznání - od sebe k Bohu 
Přednášející: Mgr. Jan Nehyba 

Zamyšlení  nad  několika  inspirativními  myšlenkami  pro  vlastní  seberozvíjení.
Krátký test, kterým zjistíte své silné a slabé stránky. Další náměty na rozvoj své osobnosti. 
Doporučený věk od 16 let.

Skupinka: Tanzanie očima českých kněží
Přednášející: P. Jan Kotík a P. Vladimír Záleský

Přijďte  si  poslechnout  zážitky  z  turisticko-misijní  cesty  Tanzanií.  Uvidíte  výstup 
na Kilimandžáro, německé sídelní město Lushoto, biskupství v Mahenge, farnost Mpanga, 
poznáte život mladé církve a mnoho dalšího.



Skupinka: Cyril a Metoděj nás stále oslovují
Přednášející: P. Jindřich Bartoš a Pavel Voříšek

Hlasatelé  víry,  kteří  jsou  připravení,  odvážní  a  chytí  za  srdce.  Cyrilometodějská  výročí 
přinášejí povzbuzení víry, proto nás Velehrad přitahuje. Každoroční pěší pouť na Velehrad 
charakterizuje andělská zvěst v Betlémě: “Radost pro všechen lid”.

Skupinka: Chodili spolu z čisté lásky
Přednášející: manželé Miroslav a MilanaVykydalovi

Něco  z  teorie a  praxe  partnerských  vztahů  -  jak  žít  vztah,  aby  nás  nenudil,  ale  bavil 
- s ingrediencemi  zkušeností  z  manželského  života  aneb  NENÍ  ČLOVĚKU  DOBŘE 
SAMOTNÉMU. Jednou se ptali několika oceněných vědců, profesorů, významných mužů 
z různých oborů: "Čeho si nejvíce vážíte ve svém dosavadním životě?" Čekali, že začnou 
hovořit o svých skvělých výzkumech, metách, kterých dosáhli. A k překvapení všech tito 
vysoce vážení muži začali hovořit o svých ženách - rodinách, bez nichž by nikdy nedokázali 
to, co dokázali.
Doporučený věk od 18 let.

Skupinka: Skupinka pro nejmladší
Přednášející: Lenka Sládečková

Budeme výtvarničit - namalujeme si květináče, které pak mohou použít buď tradičně jako 
květináč :-) nebo stojánek na tužky apod, a pak si ještě vyrobíme mandalu z barevných 
písků...


