
Křesťanská konference

JAK VYCHOVAT 
BÁJEČNÉ DĚTI

Přednášky na témata:

Mýty ve výchově dětí
Hranice ve výchově dětí
Jak si poradit s hněvem
Výchova novodobého Josefa 
(5 hodnot k osvojení)

Uděláme si čas na srdce dítěte nebo jen na jeho kroužky? 
Manželé Radomír a Dagmar Kalenští o tom, jak oslovit srdce dítěte, 

jak ho vést k hlubším hodnotám než je konzum a o dalších 
aktuálních tématech dnešní (nejen křesťanské) rodiny.

Radomír je kazatel Církve bratrské a vysokoškolský učitel, Dagmar je zdravotní setra.

KDY: 9. ledna 2016 | ČAS: 14:00 – 20:00
KDE: Církev bez hranic, Blatenská 571 (vedle MŠ Abeceda)

Večeře + hlídání dětí zajištěno
Info na www.cirkevbezhranic.eu + email: chomutov@cirkevbezhranic.eu



PROGRAM kOnfeRence 
PŘEDPROGRAM 10:00 – 11:00 
Jak připravit biblickou lekci pro děti (do besídky i v rodině)
Seminář pro vedoucí i rodiče, kteří chtějí zpřístupnit biblické příběhy dětem. 
Základem je pětidenní (pětistupňová) práce s biblickým textem.

HLAVNÍ PROGRAM  
14:00 – 15:00
Mýty ve výchově dětí (vyznat se v záplavě názorů na výchovu)
Také si myslíte, že dítě vyroste samo? Jak předejít výchovným konfliktům. Něko-
lik mýtů v současné výchově, které se tváří nevinně, ale mohou být časovanými 
bombami.

15:15 – 16:15  
Hranice ve výchově dětí (jak nastavovat hranice)
Přibývá úzkostlivých rodičů. Odtud je jen krůček k liberální výchově, která se 
řídí heslem „vše pro dítě“. Proč je důležité nastavit dítěti určité hranice a jak to 
udělat. Jaké důsledky chybného postoje k hranicím může prožívat dospělý člověk 
ve vztazích a ve svém životě.

16:30 – 17:30  
Jak si poradit s hněvem ve výchově dětí (hněváte-li se, nehřešte)
Hněv je podvědomá emoce našeho organizmu. Proč a jak hněv vzniká a jak  
s ním pracovat. Jak učit naše děti pracovat se svým hněvem?

17:30 – 18:00 pauza na občerstvení
18:00 – 19:30  
Výchova novodobého „Josefa“  
(pět biblických hodnot, které bychom měli vetkávat do života našich dětí)
Bible je obdivuhodně aktuální knihou, která na příběhu patriarchy Josefa ukazuje 
pět duchovních postojů, které by měly být vetkány do života našich dětí. Jaké to 
jsou základní duchovní postoje a v kterém věku je našim dětem předávat?

19:30 – 20:00  závěrečná diskuze

NEDĚLE 10:00 (v rámci bohoslužby)
Místo rodiny ve výchovné struktuře sboru 
Určitá profesionalizace výchovné práce ve sboru dala rodičům signál,  
že na duchovní práci jsou tu odborníci - besídkáři, vedoucí a další obdarovaní 
služebníci. Podpora rodin netkví v pořádání více akcí pro rodiče, ale v povz-
buzení, aby naplnily svoje základní poslání.


