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Ponuka prednášok na témy ochrany života,
bioetiky, manželstva a rodiny
Bratislava, 30. 8. 2017

ÚVOD K PONUKE PREDNÁŠOK
Vďaka veľkým občianskym iniciatívam posledných rokov, akými boli národné pochody za život i referendum
o ochrane rodiny, sme si mohli hlbšie uvedomiť veľké odhodlanie mnohých ľudí za skutočné hodnoty, ale zároveň aj
obrovské ohrozenia, ktoré sa takpovediac vznášajú nad budúcimi generáciami.
Žijeme v zaujímavých časoch, v ktorých je možné prežívať veľkú mieru osobnej slobody a sebarealizácie. Ale tiež
v časoch, ktoré sú poznačené mnohými výstražnými úkazmi akými sú napríklad výskum na embryách, eutanázia,
pornopriemysel, redefinícia manželstva. Neschopnosť nadväzovať dlhodobé stabilné vzťahy a odmietanie prijať
nový život sú aktuálne kultúrne fenomény, na ktoré jednotlivci i spoločnosť ťažko nachádzajú odpovede.
Ponúkané prednášky sú zastavením sa v uponáhľanej dobe a kladením ťažkých, ale potrebných otázok
a hľadaním odpovedí. V prednáškach je stručnou formou vysvetľovaná potreba úcty ku každému ľudskému životu
a náuka o manželstve a rodine. Podávané vysvetlenia a argumenty sú primárne založené na racionalite a ľudskej
skúsenosti, ak je to vhodné, sú použité aj náboženské zdôvodnenia.
Forma a obsah prednášok sú podľa situácie prispôsobené poslucháčom tak, aby im boli odovzdávané
primerane. Súčasťou každej prednášky je aj priestor na diskusiu a zapojenie publika, čo je vedomým zámerom, lebo
nastolené otázky si musí zodpovedať v živote každý sám. Cieľom prednášok nie je len popísať a zanalyzovať
situáciu, ale tiež povzbudiť ľudí k aktívnej životnej odpovedi a prípadne aj k zapojeniu sa do šírenia „kultúry života“.

PONUKA PREDNÁŠOK
Bioetika pre mladých – ako používať príručku „Bioetika pre mladých“ pri práci s mladými
Žiť a milovať život – kultúra života v každodennom živote mladého človeka
Pravda o potrate – neskreslene o potrate a ochrane života
Kresťan vo verejnom priestore – verejný priestor sa ťa týka
Rozprávajme sa o manželstve – je čas hovoriť o zmysle manželstva
Témy na vyžiadanie

Bioetika pre mladých – pre vychovávateľov a pedagógov
Cieľ: Priblížiť katechétom príručku Bioetika pre mladých (Kanet, Bratislava 2015) a možnosti práce s ňou tak,
aby mali mladí ľudia z procesu vzdelávania čo najväčší úžitok.
Výsledok: Absoloventi budú sebaistejší pri používaní príručky Bioetika pre mladých, budú sa vedieť kvalitnejšie
pripraviť na prednášky, budú vedieť pohotovejšie reagovať na otázky študentov.
Cieľové skupiny: Kňazi, katechéti, učitelia, vychovávatelia, vedúci spoločenstiev.
Obsah: Predstavenie príručky, poznámky k jednotlivých kapitolám, spôsoby práce s príručkou, diskusia.
Rozsah: min 2 hod.
Pozn.: Bioetika pre mladých – pre mladých; V prípade záujmu je možné uskutočniť aj prednášku priamo pre
mladých od 14.r, v ktorej sa dozvedia prierezovo o aktuálnych bioetických výzvach.
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Žiť a milovať život
Kultúra života v každodennom živote/ Žiť pro-life je cool
Cieľ: Predstaviť pro-life životný štýl založený na hodnotách, medziľudských vzťahoch a úcte k životu ako
primárnej hodnote a pozvať k jeho uskutočňovaniu.
Výsledok: Účastníci si lepšie uvedomia dôležité a zásadné otázky, ktoré kladie pred človeka moderná doba
a ktoré je dôležité si zodpovedať pre ich osobnostný rast a usporiadanie rebríčka hodnôt. Budú povzbudení
k zodpovednému životnému štýlu založenému na kvalitných medziľudských vzťahoch a vzájomnej úcte. Budú
motivovaní zamýšľať sa, ako žiť šťastný život a rešpektovať druhých.
Cieľové skupiny: Skupiny mladých ľudí – žiaci, študenti, spoločenstvá, mládežnícke stretnutia vo veku od 14r.
Obsah: Túžba po šťastí, zmysel života, láska, pravda, hodnota života, moderné útoky na ľudský život,
predstavenie pro-life životného štýlu, komu dôverovať, diskusia.
Rozsah: min 1,5 hod.

Pravda o potrate
Ochrana života nie je fanatizmus, ale základný predpoklad pre humánny a spravodlivý svet
Cieľ: Predstaviť pravdu o umelom potrate a o ostatných formách útokov na počatý ľudský život. Dať ju do
protikladu s úctou k životu a jeho ochranou. Predstaviť hodnotu života ako primárnu hodnotu.
Výsledok: Účastníci budú schopní zaujať k pálčivým bioetickým témam zodpovednejší postoj, budú oboznámení
z realitou potratu, ale tiež s tým ako pomôcť neplánovane tehotnej žene. Budú mať príležitosť sa zamyslieť nad
dôležitosťou zodpovedného správania sa vo vzťahoch.
Cieľové skupiny: Skupiny mladých ľudí – žiaci, študenti, spoločenstvá, mládežnícke stretnutia vo veku od 14r.
Obsah: Fakty o vzniku a zániku života, prenatálny vývin, priebeh umelého potratu, iné formy usmrtenia
počatých detí, eutanázia, ako a prečo žiť pro-life životným štýlom, diskusia; pozn.: po dohode so zodpovednými
vychovávateľmi budú/nebudú mladým ľuďom ukazované expresívne fotografie potratených detí resp.
bude/nebude im premietnutý krátky videofilm.
Rozsah: min 1,5 hod.

Kresťan vo verejnom priestore
Cieľ: Ako kresťania sme povolaní hlásať evanjelium, ktorého súčasťou je aj „evanjelium života“, tak ako ho
opísal Ján Pavol II. Jeho vízia je aktívnou odpoveďou na „kultúru smrti“, ktorá sa rozmáha ako tma, keď slabne
svetlo. Cieľom prednášky je priblížiť bohatú históriu zápasu za kultúru života v posledných desaťročiach, oboznámiť
ľudí s aktuálnymi výzvami a diskutovať o tom, ako je možné byť pravým kresťanom aj mimo domu, kostola
či spoločenstva, teda vo verejnom priestore, napríklad v službe v politike, v médiách, podnikaní a pod.
Výsledok: Účastníci dostanú ucelený pohľad na aktuálne ohrozenia života a rodiny, oboznámia sa s aktuálnou
situáciou, tiež s históriou pro-life hnutia na Slovensku i vo svete. Dozvedia sa o možnostiach ako prispieť k šíreniu
kultúry života ako jednotlivci i ako spoločenstvá. Ľudia odchádzajú z prednášky povzbudení svedectvom doterajších
pro-life aktivít, s motiváciou, že „to má zmysel“ a s predstavou o možnostiach ako prispieť k tvorbe „kultúry života“.
Cieľové skupiny: Spoločenstvá, farnosti, komunity.
Obsah: V takomto svete žijeme – Slovensko, svet; výzvy, ktorým budeme čeliť; slovenská cesta včera, dnes
a zajtra – zápas o charakter kultúry vo verejnom priestore; občianska spoločnosť, politika, cirkev, médiá a kultúra;
každý je dôležitý, diskusia.
Rozsah: min 1,5 hod.
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Rozprávajme sa o manželstve
Aký zmysel má manželstvo? Nie je to už prežitok? Čo je to láska? Ako súvisí s manželstvom? Aký význam má
manželstvo pre muža, ženu, deti, rodinu, spoločnosť?
Cieľ: Vytvoriť priestor na zmysluplnú diskusiu o zmysle manželstva. Priblížiť aký význam má manželstvo pre
muža, ženu, deti, rodinu a spoločnosť. Pozvať k objavovaniu krásy manželstva.
Výsledok: Účastníci si uvedomia silu zodpovedne prežívaného manželstva. Dozvedia sa o realite manželského
života, o výhodách manželstva, radostiach, ale aj o ťažkostiach, ktoré manželstvo sprevádzajú. Budú povzbudení
pre dobrodružstvo manželstva.
Cieľové skupiny: Skupiny mladých ľudí – žiaci, študenti, spoločenstvá, mládežnícke stretnutia vo veku od 16r.
Obsah: Zmysel života a životný plán; čo je to láska; čo nie je láska; manželstvo ako spoločenstvo lásky; čo je
manželstvo; prínos manželstva pre neho, pre ňu, pre deti, pre rodinu, pre spoločnosť; ako, kedy a kde hľadať
životného partnera; prednáška je spojená s interaktívnou diskusiou počas jednotlivých častí.
Rozsah: min 1,5 hod.

Témy na vyžiadanie
Napr. prednášky zamerané na aktuálne spoločenské témy/kauzy, autobiografické témy, diskusia s lektorom a pod.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
O lektorovi:
Ing. Marek Michalčík, koordinátor Sekcie kultúry života, Kanet, n.o.
Marek Michalčík (1976) je jednou s vedúcich osobností pro-life a pro-family hnutia na Slovensku, pôsobí ako koordinátor Sekcie
kultúry života neziskovej organizácie Kanet. Bol hlavným koordinátorom Národných pochodov za život (2013, 2015),
dlhoročným riaditeľom najvýznamnejšej pro-life organizácie Fórum života (2003-2012), takmer úspešným kandidátom na
poslanca NR SR (2016). Je znalcom Bioetickej subkomisie Teologickej komisie KBS. Je autorom mnohých pro-life projektov a
občianskych iniciatív.
Má bohaté skúsenosti s prednášaním pre rôzne auditóriá – mládež stredoškolského i vysokoškolského veku, spoločenstvá
a miestne komunity, politikov, katechétov, kňazov, biskupov a tiež s vystúpeniami v médiách. Vo svojich prednáškach čerpá zo
svojich profesionálnych i osobných skúseností. Prednáša napr. na festivaloch, vysokoškolských UPC, stredných a základných
školách, či na konferenciách na Slovensku i v zahraničí.
Je ženatý 15 rokov s manželkou Katarínou, s ktorou vychovávajú 3 deti.

Priebeh prednášky
V úvode zaznie prednáška s interaktívnymi prvkami a zapájaním poslucháčov, potom nasleduje diskusia. Organizátori
prednášky majú navyše možnosť súkromnej komunikácie s lektorom o téme bezprostredne po prednáške alebo následne
emailom či telefonicky.

Miesto
Preferujeme miesto u objednávateľa. V prípade záujmu ponúkame možnosť objednania priestoru v Bratislave a v Trnave.

Technické podmienky
Prístup k elektrickej energii s aspoň 4 zástrčkami (predlžovačka); plátno alebo biela stena; vhodné usporiadanie sedadiel
(závisí aj na dohode a type prednášky); pri počte nad cca 30 ľudí je potrebné zabezpečiť vhodné ozvučenie.

Cena
Dohodou. Záleží na náročnosti prednášky, mieste konania, počte účastníkov...

Kontakty
Marek Michalčík, michalcik@kanet.kbs.sk
Sekcia kultúry života, Kanet, n. o.
Kanet, n. o., Kapitulská 11, 811 01 Bratislava, http://kanet.kbs.sk
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