
Přednášky pro veřejnost 
Církev bratrská v Říčanech zve širokou veřejnost na sérii tří přednášek s diskusemi, 

které se věnují aktuálním tématům náboženství s praktickým dopadem de-facto na 

každého z nás. Přednášky proběhnou vždy v úterý 26.5., 2.6. a 9.6. od 18:30 

v centru Na Fialce v Říčanech. 

Přednášky 
Dne 26.5. od 18.30 – Je reálná hrozba sekt a sektářství? 

Na základech každého náboženství stále vznikají nová hnutí, která se pokoušejí do společnosti přinést 

nové duchovní cesty. Tato hnutí – často označována „sekta“ – jsou považována za hrozbu pro 

jednotlivce i pro společnost. Co je na nich tak dráždivého a nebezpečného? Jsou tyto obavy 

oprávněné? Vyvíjí se tato hnutí nebo se snad v jejich vnímání někam posunuje i sama společnost? 

Dne 2.6. od 18.30 – Současné dění na Blízkém východě z pohledu židovského a arabského občana 

Izraele 

Izraelští občané rabín David Bohbot a lékař Nasri Karram budou diskutovat o současné situaci v Izraeli 

a v sousedních zemích a odpovídat na dotazy. Debata bude vedena v češtině. Přednášku bude 

moderovat RNDr. Mojmír Kallus. 

Dne 9.6. od 18.30  – Jasnovidectví, horoskopy, pověry – jsme ateisté? 

Podíváme se do širšího kontextu současného žitého náboženského života, který je velmi bohatý, a to 

především v podobě individuálního náboženství, nezávislého na církevních, ale i tzv. sektářských 

společenstvích. Odpor vůči institucionalizovanému náboženství je pro českou společnost typický a na 

jeho základě vzniklo sebepochopení Čechů jako „ateistů“. 

Přednášející 
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., (*1963) je religionista se zájmem o současný duchovní život a o 

nová náboženská hnutí, poradce v otázkách náboženství a rogeriánský psychoterapeut. Je vedoucím 

katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě UK v Praze a přednáší i na jiných fakultách. 

Osmnáctým rokem je šéfredaktorem populárně odborného časopisu o současné náboženské scéně 

Dingir. Ve Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, kterou před více než dvaceti 

lety pomáhal založit, je mluvčím a má na starosti poradenství pro veřejnost. 

RNDr. Mojmír Kalus působí jako předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém 

(ICEJ) v ČR a ředitel Institutu Williama Wilberforce. 

Rabín David Bohbot vede židovskou komunitu v Praze, která se jmenuje Bnej Israel, což znamená 

Děti Izraele. David Bohbot je původem z Izraele, v Česku žije již 19 let a je držitelem ortodoxní 

Hasmacha „Yore Yore“ od Rabanut Rašit. 

Lékař Nari Karram je arabského původu s občanstvím státu Izrale, žije v České republice a dlouhodbě 

se zajímá o dění na Blízkém východě. 

Pořadatelé 
Přednášky pořádá Církve bratrská v Říčanech a křesťanské společnenství Vinice v Říčanech s 

podporou dalších křesťanských církví a organizací. Vstupné je dobrovolné. 


