spolek
VERBUM ET MUSICA
náboženská obec Brno – Maloměřice
Církve československé husitské
v rámci cyklu

KOMORNÍ AKADEMIE
vás zvou na podvečer

Petr Chelčický
provokující a inspirující
přednášející

Mgr. Vít Marša

24. dubna 2019
v 17:30 hod.
sborový dům CČSH Betlém
Selská 53, Brno - Maloměřice
Podvečer se koná za finanční podpory statutárního města Brna

Mediální partner

KOMORNÍ AKADEMIE: PETR CHELČICKÝ PROVOKUJÍCÍ A INSPIRUJÍCÍ
Kdo byl Petr Chelčický? Má co říci dnešnímu člověku?
Tyto a podobné otázky nám zodpoví přednáška, která se
pod záštitou náboženské obce Církve československé
husitské v Brně – Maloměřicích a spolku Verbum et
musica, koná 24. dubna 2019 v 17:30 hod. ve
sborovém domě Betlém Selská 53. Přednášku přednese
Mgr. Vít Marša v rámci cyklu Komorní akademie.
Co můžeme říci předem? Petr Chelčický je znám jako
myslitel, reformátor, první sociolog, ale také arcikritik,
negativista a potížista. Z dnešního pohledu může
dokonce působit jako radikál nebo extrémista. Je to
ovšem nekompromisnost, se kterou svým typicky
jadrným vyjadřováním předkládá své odpovědi na
společenské a duchovní problémy své doby. Bezesporu
se jedná o jednu z nejzajímavějších a nejtajemnějších
osobností celé české reformace. Jeho myšlenky jsou však svou nevybíravostí
inspirativní a aktuální i pro moderního člověka. Jistě ne náhodou Chelčický oslovoval
jak velikány národního obrození, první republiky, tak i zahraniční osobnosti jako je Lev
Nikolajevič Tolstoj a aktuální je i dnes. Chelčického hlas tak zaznívá až nebývale jasně a
rozhodně v každé době, kdy se člověk ztrácí v duchovní, morální i společenské
nejistotě.
Přijměte tedy naše pozvání k uvedené přednášce a přijďte si tak rozšířit své vědomostní
obzory.
Vratislav Jan Marša
farář
Poznámka do kalendáře
27.4. 2019 v 18:00 hod. - koncert „LEŤ“ kapely ONLY HiS, Sbor Páně, Vážného 6,
Brno – Řečkovice
21. 5. 2019 v v 19:00 hod. – Koncert duchovní hudby (NOC KOSTELŮ), sborový
dům Betlém, Selská 53, Brno – Maloměřice
29. 5. 2019 v 19:00 hod. – Rút – představení v podání dovadla AGADIR, Sbor Páně,
Vážného 6, Brno – Řečkovice
8. 6. 2019 v 19:00 hod. – koncert smyčcového kvarteta Filharmonie Gustava
Mahlera,sborový dům, Betlém, Selská 53, Brno – Maloměřice
16. 6. 2019 v 18:00 hod. – Malý princ v podání divadla JÁ TO JSEM, Sbor Páně,
Vážného 6, Brno – Řečkovice

