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           BJB, Smetanova 20, Brno, sobota 29.1.2022, 11.ročník 

1. Omluva, která pomůže odpustit 
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., Dis, psycholog a kazatel Církve bratrské 
ve Zlíně, sedm let učil na VOŠ Dorkas v Olomouci, nyní učí na ETS 
v Praze – je vedoucím katedry Pastorace a psychologie 

Vzhledem k naší porušenosti a nezralosti bývají konflikty v rodinách na denním 
pořádku. Pokud jsem se provinil, je na místě omluva. Ovšem s omluvami to není 
jednoduché, některé omluvy si zaslouží omluvu. Podíváme se společně na základní 
stavební kameny dobré omluvy, která pomůže druhému odpustit. Budeme 
přemýšlet nad tím, jak vnímají omluvu děti. Jaké omluvy potřebují slyšet a jak se 
je samy mohou učit. Inspiraci najdeme v biblickém příběhu Jákoba a Ezaua. 
 

2. Kdo koho poslouchá? 

Manželé Ing. Mgr. Jaroslav a Ing. Daniela Plevovi, rodiče, kteří 
vychovali čtyři děti a radují se z jedenácti vnoučat, Jaroslav je 
kazatelem sboru Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích 

Seminář se věnuje předškolnímu období do šesti let. Seminář vysvětluje pojem 
zdravé autority a forem jejího uplatňování v průběhu růstu a dospívání dítěte, dále 
význam hranic, jejich nastavení a posouvání. Jsou to věci podstatné i pro větší děti. 
 

3. Kam směřují praktické kroky rodinné politiky 
Mgr. Jan Gregor, právník a místopředseda Aliance pro rodinu, z.s. 

Rodina je základ společnosti. Přesto máme někdy pocit, že v naší společnosti 
dochází spíše k její demontáži než ochraně. Co čeká za pár let naše děti ve školách? 
Jakým výzvám budou rodiny v následujících letech čelit? Kdo bude mít hlavní slovo 
ve výchově dětí, rodiče nebo stát? Jak můžeme zodpovědně vychovávat naše děti 
v souladu s naším přesvědčením a svědomím? 
 

4. Dobrodružná cesta k odpuštění 
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., Dis 

Jak vypadá zralé a zdravé odpuštění? Co potřebují děti vědět a zažít, aby se staly 
lidmi schopnými odpouštět? Jak můžeme my sami dozrát k odpuštění? Vydáme se 
společně na cestu po krajině lidské duše a pokusíme se v ní najít cestu do zahrady 
odpuštění. 
 

5. Dej se do klidu aneb „Děti ve věku NÁCT = noční můra rodičů“ 
Manželé Ing. Mgr. Jaroslav a Ing. Daniela Plevovi 

Děti v pubertě už nejsou ani naši „obdivovatelé“ (předškoláci), ani „pozorovatelé“ 
(mladší školní věk), ale stali se z nich „kritici“. Přesto může být puberta krásné 
období – probereme nebezpečí módních trendů, řekneme si, v čem jako rodiče 
musíme změnit přístup, zmapujeme strategické oblasti a namodelujeme vhodné 
postupy. Seminář odpovídá na věčnou otázku rodičů ve vztahu k teenagerovi: 
výchova nebo partnerství? 
 

6. Existuje něco jako genderová ideologie? Co přináší? 

Mgr. Jan Gregor 

Slovo gender se stalo v poslední době velmi frekventovaným. Skrývá se za ním 
něco víc než akademická diskuse o postavení muže a ženy ve společnosti? Jak se 
to dotýká nás a našich dětí? Jaké jsou znaky genderové ideologie a kde se s ní naše 
děti mohou potkávat? Jak tento myšlenkový proud koresponduje nebo 
nekoresponduje s biblickými principy? 

= Stále v Boží ruce = 
Úvodní bohoslužba 

Jaroslav Pleva 

Inspirativní a motivující slovo, kterým nás 
Jaroslav povzbudí na naší nelehké 

rodičovské cestě       .  

 

 MOŽNOST ZAKOUPENÍ KNIH       

 Z KNIHKUPECTVÍ SAMUEL 
 
 

PROGRAM: 

9.45  začíná souběžný program pro děti  

10.00 -10.50  úvodní bohoslužba, 

11.00 -12.45   semináře 1,2,3 současně 

12.50 -13.50   oběd 

13.50 -15.35   semináře 4,5,6 současně 

15.40 -16.00  závěrečná bohoslužba vč. 

nabídky různých materiálů a akcí, zpět. 

vazba, závěr 

16.15   konec souběžného  progr. pro děti 

 

Účast na seminářích je možná pouze bez 
dětí. Pro děti je zajištěn celodenní 
program. 

 

Náklady včetně oběda 
budou hrazeny 

z dobrovolné sbírky 

Přihlášky, informace: 
sabina@zitny.cz 
Tel. 777 87 89 40 

www.radispolu.cz 
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Odbor pro manželství a rodinu 
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