Propojené světy

Projekt kurzu pořádaného Evangelickou církví metodistickou
Projekt Propojené světy nabízí v několika uzavřených blocích naprosto ojedinělou možnost
zkoumat současně oblasti, které bývají poznávány odděleně:
KŘESŤANSKÁ VÍRA

HUMANITNÍ VĚDY

PŘÍRODNÍ VĚDY

SPOLEČNOST

KULTURA & UMĚNÍ

to vše promítnuto do současné společnosti. Z těchto různých oblastí vybereme vždy zásadní témata
do nichž se pokusíme vyhloubit jakýsi hlubinný vrt. Každá přednáška tak nabízí možnost nahlédnout
do hlubinných vrtů ve vzájemně odlišných oblastech vědeckého poznání, které by spolu vnitřně
komunikovaly a vzájemně se prolínaly. Absolventu se tak nabídne možnost promýšlení oné oblasti
univerza, která mu bude v jednotlivých přednáškách zpřístupněna
Nároky na absolventy nejsou vysoké – kurz by měl zvládnout naprostý laik, který však absolvoval
alespoň středoškolské vzdělání.
Lektory hledáme mezi akademiky, vysokoškolskými pedagogy a odborníky v daném oboru.

Kurz bude probíhat distančně, formou jedenácti přednášek či prezentací, vždy jedna přednáška
či prezentace týdně. Účastnický poplatek: 1 000,- Kč.
Využívat budeme aplikaci Microsoft Teams a program Moodle. Na konci proběhne setkání
s lektory, kolokvium, jehož se zúčastní jak lektoři, tak studenti. Účastníci kurzu se budou
v průběhu zapojovat do diskusí, bude jim nabídnuta další literatura ke studiu, případně mohou
být vybídnuti k nějaké reflexi probraného tématu.

Kurz je určen 3 skupinám zájemců:
1) Duchovním křesťanských církví
– těm má umožnit rozšířit poznání o fungování světa, společnosti a stvoření, aby jejich chápání
reality mohlo být komplexnější a více relevantní pro sekulární svět, který chtějí oslovit.
2) Křesťanským laikům
– těm nabídne sondy do oblastí, v nichž se propojuje nebo může propojovat náboženský výklad
světa s výkladem filosofickým, vědeckým či uměleckým.
3) Lidem žijícím mimo církev a organizované náboženství
– těm nabídne fundované sondy do světa náboženství v kontextu se sondami do světa vědy,
filosofie a umění.

Kontakt: Mária Kunstová | ENVELOPE maria.kunstova@umc.cz |

739 740 986

Modul D3

Propojené
světy

19. 3. 2022 - 18. 6. 2022
Církev & LGBT+

- hlavní charakteristiky a důrazy metodismu

CALENDAR-ALT Začínáme 19. 3. 2022 a závěrečné kolokvium se uskuteční 18. 6. 2022
Clock Online přednášky budou probíhat každou sobotu v 19:00.
K přednášce se připojíme pomocí aplikace Microsoft Teams.
CALENDAR-CHECK Přihlášení: Google Formulář

Přihlašovací formulář ZDE »

Modul D3 byl speciálně vytvořen na základě vzdělávacích potřeb Evangelické
církve metodistické, ale je otevřen pro všechny zájemce.

Církev & LGBT+
Série šesti přednášek s diskusí poskytne pohled na problematiku sexuálních menšin z teologického, psychologického a medicínského hlediska. Cílem je poskytnout odborné informace a tím
přispět k vytváření správných postojů jednotlivců i církví k osobám LGBT+.
1.

Starý zákon 1 | USER Mgr. Viktor Ber, Ph.D.
Výklad vybraných biblických pasáží ze Starého zákona, které se tradičně spojují s tematikou LGBT+

2.

Starý zákon 2 | USER Prof. Martin Prudký, Dr.
Výklad vybraných biblických pasáží ze Starého zákona, které se tradičně spojují s tematikou LGBT+

3.

Nový zákon 1 |

USER

Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.

Výklad vybraných biblických pasáží z Nového zákona, které se tradičně spojují s tematikou LGBT+
4.

Nový zákon 2 |

USER

PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D.

Výklad vybraných biblických pasáží z Nového zákona, které se tradičně spojují s tematikou LGBT+

5.

Pastorační péče | USER Mgr. Marek Macák
Specifika pastorace osob LGBT+

6.

Sexuologie | USER MUDr. Ivo Procházka
Problematika LGBT+ z lékařského hlediska

Metodismus – hlavní charakteristiky a důrazy
Co přineslo metodistické hnutí? Jaké jsou hlavní charakteristiky a důrazy denominací vzešlých
z tohoto hnutí a co tvoří metodistickou identitu dnes? V této sérii přednášek se podíváme
na „rodinné stříbro“ metodismu.
1.

Trojiční víra | USER Mgr. Jana Daněčková
Víra v Boha Otce, Syna a Ducha svatého patří k ústředním pojmům celého křesťanství, nejen
metodismu. Každá generace však stojí před výzvou vysvětlit obsah této víry. Přednáška nabídne
pomoc při tomto hledání.

2.

Písmo, rozum, tradice, zkušenost | USER Mgr. Ivana Procházková, Th.D.
Celá církev vyznává Písmo jako základní měřítko své víry a života z víry. Přednáška představí „klíč“
zvaný Quadrilateral (čtyřúhelník), tradiční metodistický přístup k porozumění Písmu v souřadnicích
víry společenství církve, která je nositelkou tradice a místem, kde jako Boží dary užíváme rozum
a osobní zkušenost víry.

3.

Metodistická spiritualita | USER Mgr. Ctirad Hrubý
Metodistické hnutí nepřineslo nové učení ve srovnání s tehdejší anglikánskou církví. Bylo spíše
reformou zbožnosti, reformou života víry. V čem tato zbožnost spočívá?

4.

Pojetí milosti v metodistické teologii | USER Mgr. Filip Jandovský
Živá metodistická tradice mluví o tzv. milosti předcházející, milosti obrácení a milosti posvěcení.
Přednáška nabízí bližší vysvětlení, v čem toto učení spočívá, a k čemu může být současnému člověku
dobré.

5.

Konexio | USER Mgr. Petr Vaďura
Proti křesťanskému individualismu a stálému nebezpečí dělení církve z důvodů velmi různých,
vážných i z dnešního hlediska velmi kuriozních, stojí metodistické konexio (česky propojenost).
Jaké nástroje konexia metodisté uplatňují? Jaké příležitosti, nebo naopak rizika, tato propojenost
s sebou nese?
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