
Dny důvěry Taizé 2017 - program 
Katedrála sv. Mikuláše a Jihočeská univerzita, České Budějovice 

Pátek 17. listopadu 
 od 16:00 příjem účastníků ve vestibulu auly JČU 
 19:30 společná večerní modlitba v aule JČU 

Sobota 18. listopadu 
 9.00 společná ranní modlitba v aule JČU 
 10.00 biblické úvody a skupinky v areálu JČU 
 12.30 společná polední modlitba v aule JČU 
 13.30 oběd v menze JČU 
 14.30 workshopy (dva bloky po 40 min.) v areálu JČU 
 17.30 večeře formou balíčků rozdávané v aule JČU 
 19.00 nácvik zpěvu v katedrále sv. Mikuláše 
 19.30 pontifikální mše sv. celebrovaná O. biskupem Vlast. Kročilem v katedrále sv. Mikuláše  
 20.30 přestávka 
 21.00 Noc světel v katedrále sv. Mikuláše 

Neděle 19. listopadu 
 Dopoledne - bohoslužby s hostitelskými rodinami 
 12.00 rozloučení a závěrečná modlitba v katedrále sv. Mikuláše 

 

Workshopy 
Trojjediný Bůh 
Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D. 
Největší tajemství víry: Bůh jeden a trojí zároveň. Jak tomu přijít na kloub a co to pro mě 
v každodenním životě znamená?  
 
Jak číst Bibli 
ThLic. Adam Mackerle, Th.D. 
Stát se protagonistou biblického úryvku, ponořit se do situace, kterou prožívali samotní učedníci 
s Ježíšem, být u toho, jako jeden z nich nebo jen kolemstojící.  
 
Identita křesťana 
doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. 
Bůh stvořil člověka jako svůj obraz a podobu. Hledám svou osobitou křesťanskou identitu 
v sekularizované pluralitní společnosti a v církvi, které často nerozumím.  
 
Zpěvy z Taizé 
Mgr. Karel Ochozka 
Chci se ponořit do modlitby prostřednictvím zpěvů Taizé, naučit se druhé a třetí hlasy, více prožívat 
setkání s Bohem skrze zpěv.  
 
Bibliodrama 
Mgr. Hanka Kalná 
Příležitost zažít živou, interaktivní metodu práce s biblickým textem skrze identifikaci s biblickými 
postavami a dějem. Pro dramatické a další kreativní vyjádření není potřeba speciálních talentů :-) - 
stačí chuť vše zakusit!  
 
Ikonografie 
o. prot. Mgr. Ruslan Zassiedko 
Ikona není psaná, aby byla postavena na obdiv, ale k modlitbě. Všechny detaily ikony mají svůj 
symbolický význam, který má modlitebníka vést k setkání s Bohem skrze výjev ikony.  


