
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kurz Alfa – 2021 

 
pro všechny, kteří hledají, přemýšlí  

a ptají se po smyslu života 
 

 
Kdy?   ve středu od 18.00 do 20.00 hodin 
Kde?   Brno, Opletalova 6, přízemí vpravo 
 
Témata: 
29. 9.  O smyslu a nesmyslu  
6. 10.  O lidských potížích a také o zlepšovatelích světa 
13. 10. O Ježíšovi z Nazaretu 
20. 10. O víře, jejím hledání, i ztrácení 
3. 11.  O modlitbě a o tom, jestli má smysl se modlit? 
10. 11. Co to je Bible a jak ji číst? 
24. 11. Bůh a jeho vstupování do lidských příběhů 
1. 12.  A co zlo? 
8. 12.  Druzí lidé, církev 
15. 12. O křesťanském pohledu na život 
 
 
 

 
 
Program jednotlivého večera 
18.00 společná večeře 
18.30 hudební část 
18.40 přednáška 
19.15 rozhovor u stolů 
20.00 závěr 
 
Co to vlastně znamená věřit a jak se věří? Je víra o strachu?  
Existuje nebe a pro koho? Dá se Bůh potkat?  
Žil Ježíš a o čem je vlastně jeho příběh?  
Jak a proč číst starověký text Bible v 21. století?  
Nač je modlitba – funguje?  
Jsme jen figurky na něčí šachovnici? Může se Bohu nadávat? Kdyby 
byl Bůh, nedopouštěl by zlo...  
 
Kurzy Alfa vznikly v Londýně v sedmdesátých letech 20. století. Za 
posledních dvacet let jimi prošlo ve 169 zemích 23 milionů lidí mluví-
cích 112 jazyky. Probíhají ve stejném tvaru v římskokatolické církvi i 
ve většině církví protestantských. 
Alfa je příležitost zastavit se uprostřed shonu a potkat se s těmi, kdo 
také potřebují přemýšlet o životě, o jeho přesahu, hledají směr, no-
vé cesty, náhledy na své otázky. Alfa je možnost v bezpečném pro-
středí mluvit o víře i o pochybách. Třídit si myšlenky a snažit se je 
formulovat. Nechat se druhými pozvat do způsobů jejich přemýšlení i 
pochybování o Bohu a 
odcházet snad obohaceni o nové pohledy a zkušenosti.  
Nový ročník kurzů Alfa bude zahájen ve středu 29. září v 18 hodin. 
 
Účast na kurzech je nezávazná a bezplatná. Lze však přispět do dob-
rovolné sbírky (košík u vchodu). Kdo se nemůže zúčastnit všech ve-
čerů, může využít rozmnožené texty přednášek, které budou 
k dispozici všem zájemcům. Přednášky budou mít faráři Ondřej Ma-
cek a Jiří Gruber. 
Při rozhovorech u stolů se v malých skupinkách probírá téma večera. 
Je možné klást i další otázky a vyjádřit vlastní názor.  
Kurzy Alfa jsou místem, kde žádná otázka není pokládána za ne-
vhodnou. 
 

Kurz Alfa pořádá  
Českobratrská církve evangelická, sbor Brno I. 

přihlášky do kurzu:  e-mail: brno1@evangnet.cz         
internetové stránky: www.cervenykostel.cz 


