Desátá konference mužů: Já, ty, on … zoon politikon
(Spoluzodpovědnost za společnost, v níž žijeme)
Již desátým rokem se můžeme setkávat a společně se motivovat k bohatšímu životu muže podle
Božího obrazu. Letošní konferencí od 5. - 7. 10. 2018 nás bude provázet Petr Vaďura, fundovaný a
zároveň srozumitelný řečník. V rámci bohatého programu budeme v sobotu večer naslouchat
životnímu příběhu politika, moderátora, scenáristy a dramaturga Aleše Juchelky.

Srdečně Vás zvu na pobyt, na kterém budeme zkoumat sebe jako součást společnosti.
Zkusíme tedy nad sebou přemýšlet trochu jinak, než jsme zvyklí. Budeme hledat svou
odpovědnost za svět, v němž žijeme, za společnost, která tvoří rámec našeho duchovního
života. V příkladech z minulosti i přítomnosti budeme hledat poučení, zda a jak se angažovat.
Budeme promýšlet, jak odpovědně přistupovat k životu v zátěžových situacích: když nastoupí
diktát, když se setkáváme se zjevným zlem, když se ztrácí dobrý mrav a jak zůstat morálně
zakotveným člověkem. Společně se zamyslíme nad tím, jak se nepřidat k většině, pokud
páchá zlo... Všechno to bude chtít odvahu, odhodlání myslet a nebát se klást si otázky, které
jsme si třeba ještě nekladli.
Moc se těším na společenství s Vámi.
Petr Vaďura
Petr Vaďura, Ph.D. nar. 1962, původně učitel (čeština, dějepis). Po křesťanské konverzi ve 24
letech odmítl podepsat učitelský slib, byl propuštěn a pracoval v dělnických profesích a jako
vychovatel Jedličkova ústavu pro tělesně postižené děti. V rámci Křesťanských sborů působil
jako misijní pracovník. Řadu let žil bez stálého příjmu („z víry“). V roce 1993 založil se svými
spolupracovníky sbor v Praze Stodůlkách. Od roku 1997 žije v Tachově, zde se zapojil do
života a služby tamního sboru Evangelické církve metodistické. V roce 2015 se stal kazatelem
této církve.
Spolupracuje s Českým rozhlasem, pro který dělal mnoho pořadů, v současnosti je to pořad
Spirituála. Na základě rozhlasových rozhovorů s různými teology a biblisty zpracoval a vydal
10 knih. Je šéfredaktorem časopisu Slovo a život.
Od roku 1993 je ženatý s manželkou Evou, mají čtyři děti. Mezi jeho záliby patří četba,
poslech hudby, historie, toulky přírodou a cestování.

Ti z vás, kteří P. Vaďuru neznají, se mohou podívat na záznam z Bibl. týdne Českého sdružení:
https://www.youtube.com/watch?v=JNaO3wfldf0
Přihlášení na konferenci bude spuštěno 5. 9. 2018 na stránkách http://mss.casd.cz/kd.
Vybrat si můžete jak typ ubytování, tak masitou či vegetariánskou stravu. Přihlášeným
účastníkům zašleme před akcí bližší informace. Cena za celý pobyt je 1100 Kč.
Moc bychom si přáli, aby tato konference přinesla hlubší inspiraci a podněty do našeho
osobního života, v interakci s Bohem, našimi rodinami i lidmi kolem nás. Těšíme se na
odpočinek i načerpání nových sil.
Za celý přípravný tým se těší na viděnou Martin Žůrek, vedoucí oddělení KD při MSS

