Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy
univerzity nabízíme krátkodobý kurz:

Náboženství světa
Počet účastníků:
Lektoři:
Termíny:
Místo konání:
Cena:

maximálně 130 osob
z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MU
5. 4. – 17. 5. 2013, vždy v pátek 12:30 – 14:00 hod.
(5.4., 19.4., 26.4., 3.5., 10.5. a 17.5.)
bývalá Lékařská fakulta MU, Komenského nám. 2 (1. budova), Kongresový sál
(1. patro, přístup po hlavním schodišti proti vstupním dveřím do budovy)
350,- Kč

Cyklus šesti přednášek představí posluchačům charakteristiky nejrůznějších světových náboženství,
náboženských hnutí a sekt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buddhismus a jeho vznešená stezka (5.4.)
Hinduismus – pestrobarevné mýty Indie (19.4.)
Nová náboženská hnutí jako nebezpečné sekty? (26.4.)
Počátky islámu a 5 pilířů víry (3.5.)
Kresťanstvo – základná charakteristika a jeho hlavné smery (10.5.)
Religiozita Romů. O Del pre savorende dikhel – Bůh se dívá na všechny (17.5)

Podrobnější anotaci kurzu naleznete na druhé straně této nabídky.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského nám. 2 (1. budova),
2. patro, dveře č. 217. Kurzovné je nutno zaplatit alespoň týden před zahájením kurzu!!
Úřední hodiny jsou Po, St: 9:00 – 11:00, Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
Manažer pro koordinaci CŽV

Mgr. Šárka Vondráčková, v. r.
odborný garant kurzu

1. (5.4.) Buddhismus a jeho vznešená stezka (Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.)
Přednáška představí základní filosofickou koncepci buddhismu Čtyř vznešených pravd (Arija sačča) a
praktickou Osmidílnou vznešenou stezku (arjáštángamárga) vedoucí k osvobození (nirvána). Budou
představeny jednotlivé stupně této stezky s důrazem na praktickou stránku života praktikujícího buddhistického
mnicha. Nastíněny tak budou tři hlavní oblasti této stezky.

2. (19.4.) Hinduismus – pestrobarevné mýty Indie (Mgr. Jana Zlámalová)
Přednáška posluchače obeznámí s každodenními podobami hinduismu (rodinné rituály, narození, svatba,
manželství, smrt) a to i ve snaze upřesnit časté stereotypy o indické kultuře (kastovní systém, satí). Část
přednášky se také zaměří na představení nejvýznamnějších hinduistických bohů (např. Šiva, Višnu, Brahma) a
hinduistické kosmologie. Probrána bude také historie hinduismu a jeho současné vlivy na západní spiritualitu.

3. (26.4.) Nová náboženská hnutí jako nebezpečné sekty? (Mgr. Jakub Cigán)
Přednáška se bude zabývat nejen pojmem sekta, jeho užitím v různých kontextech, nýbrž i problematikou
nových náboženských hnutí a reakcemi na ně, které mají i podobu jejich rámcování jako nebezpečných sekt.
Důležitou otázkou v souvislosti s novými náboženskými hnutími je i otázka konverze, tedy otázka, jak se
jedinec stává členem náboženské skupiny.

4. (3.5.) Počátky islámu a 5 pilířů víry (Mgr. Zuzana Skotáková)
Během přednášky se dotkneme historické a náboženské situace v Arábii před Muhammadovým působením, tj.
polyteistických kultů a křesťanství a judaismu, proti kterým se islám vymezuje, případně na ně navazuje. Dále
se budeme věnovat Muhammadovi, jeho zjevením, důvodům opuštění Mekky a hlavním bitvám, které sváděl
s Mekkánci. Seznámíme se s Muhammadovými nástupci – „správně vedenými“ chalífy - a s prvními rozkoly
v islámské ummě. Poté se bude podrobněji zabývat tzv. pěti pilíři víry, tj. povinnostmi muslimů.

5. (10.5.) Kresťanstvo – základná charakteristika a jeho hlavné smery (Mgr. Zdenka Bencúrová)
Cieľom prednášky je oboznámiť poslucháčov s charakteristikou kresťanstva a jeho základnými vetvami
a smermi. Kurz oboznámi s príčinami rozkolov a rozvetvenia kresťanstva v historickom kontexte.

6. (17.5.) Religiozita Romů. O Del pre savorende dikhel – Bůh se dívá na všechny
(Mgr. Lucie Čechovská)
Přednáška seznámí studenty s proměnami a rozmanitostí náboženských věr a praktik v prostředí různých
romských komunit (ČR, Slovensko, Francie, východní Evropa atd.). Důraz bude kladen zejména na romské
komunity žijící u nás a na Slovensku, přičemž v rámci tohoto tématu budou studenti seznámeni také s
historickým kontextem života Romů na našem území, který je nezbytný k pochopení souvislostí v současné
společnosti a také k vyjasnění rolí církví a náboženství obecně v životě některých romských komunit či jedinců.
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