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Akce pro veřejnost...

Termín: 11. 1. 2017 od 13 hodin 

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Tříkrálo-
vé požehnání Teologické fakultě JU, které pro-
běhne v atriu TF. Teologické fakultě požehná 
studentský kněz Peter MADÁR (Chaire). Všich-
ni vyučující i studenti jsou srdečně zváni. 
Tříkrálové požehnání vzniklo v  návaznosti 

na starou lidovou tradici, kdy koledníci v kostýmech chodí od domu k domu nebo 
koledují v ulicích. Svátek Tří králů je ztotožňován se slavností Zjevení Páně a církev 
jej slaví 6. ledna. 

Tříkrálové požehnání

Termín: 13. 1. 2017 od 10 a 13 hodin 

V pátek 13. 1. 2017 Teologická fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích otevře své 
prostory pro zájemce o studium. Ti ji mohou 
navštívit a dozvědět se více o přijímacím říze-
ní, aktivitách fakulty a zahraniční spolupráci. 
Dozví se informace o bakalářských studijních 
oborech: Filosofie a religionistika, Teologie, 

Pedagogika volného času, Sociální a charitativní práce i navazujících magisterských 
oborech: Filosofie, Teologie, Teologie služby, Učitelství náboženství a etiky, Pedago-
gika volného času, Etika v sociální práci.

Den otevřených dveří
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Kurzy pro veřejnost...

Termín: 14. 1. 2017 od 9 do 14 hodin 
Cena: 550 Kč
Lektor: Mgr. Bohuslav Jäger
Problematika násilí na pracovišti i ve společ-

nosti obecně je aktuální a složité téma, které 

může vést až k poruchám sociálního zdraví. 

Přijďte se seznámit s nejnovějšími poznatky v této oblasti, s pozadím, které vede k 

psychickému teroru na pracovišti. Lektor kurzu Vás vybaví jak teoretickými poznat-

ky, tak i praktickými zkušenostmi.

Mobbing/ bossing -
psychické násilí na pracovišti 

Termín: 28. 1. 2017 od 9 do 14 hodin 
Cena: 550 Kč
Lektor: Mgr. Bohuslav Jäger
Chcete být asertivní, vědět, jak se prosadit 

a  zároveň respektovat práva druhých? Chce-

te se naučit říkat ne? Chcete se naučit jak se 

vyrovnávat s kritikou i s vlastními chybami? Chcete se naučit jak požádat druhého 

o laskavost bez pocitu trapnosti a naučit se přistoupit na kompromis? Dokážete se 

ubránit, když s Vámi chtějí druzí manipulovat? Chcete prakticky zvládat techniky 

asertivního jednání a používat je v otevřené komunikaci? Právě pro Vás je určen náš 

kurz.

Základy asertivity 
a zdravého sebeprosazování
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Kurzy pro seniory...

Termín: v pátek 3. 2., 10. 2. a 24. 2. 2017
Cena: 400 Kč
Lektor: prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D
Cílem tohoto kurzu je přiblížit průřez živo-

tem a teologickým dílem Josefa Hloucha 

v dobových souvislostech. Jak si připome-

neme v kurzu, devátý českobudějovický biskup Josef Hlouch patřil bezesporu 

k význačným osobnostem duchovního a náboženského života jihočeského re-

gionu. Za svého života hrdinně prokazoval neochvějnou víru, trpělivě nesl svůj 

životní kříž a dokázal s láskou odpouštět svým pronásledovatelům.

Biskup Josef Hlouch, 
pastýř, teolog a svědek víry

Termín: ve čtvrtek od 9 do 10.30 hodin 
od 23. 2. do 4. 5. 2017.
Cena: 400 Kč
Lektor: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.
Kurz nabízí pravidelná setkávání nad zajíma-

vými knihami, společné čtení, poslech a dis-

kusi, objevování nových autorů a děl. Je určen všem, kteří milují četbu a rádi obje-

vují nové literární světy, chtějí se s ostatními podělit o vlastní zážitky z četby i méně 

známých děl české a světové literatury.

Setkávání 
nad knihami


