
SYMPOZIUM 
UMĚNÍ ŽIVOTA

1. - 15. září  2013

TŘEBOŇ

TVŮRČÍ WORKSHOPY
každý všední den od 1. do 15. září od 16.00 do 18.00 hodin, místo konání všech workshopů a doprovodných programů: 

Římskokatolická farnost, Husova 142, Třeboň, farní sál a prostory kláštera, vchod z nádvoří kláštera

I. ročník téma:

STVOŘENÍ SVĚTA - PODLE BIBLE KNIHY GENESIS 
a TŘEBOŇ - VERSUS STVOŘENÍ SVĚTA  

neděle 1. září 
11.30 - Slavnostní zahájení Sympozia a výstavy Příběh jeruzalém-
ského překladu a biblická inspirace po mši sv. (10.30) v kostele 
P. Marie Královny a sv. Jiljí.
 
pondělí 2. září
16.00 - Úvodní setkání účastníků a hostů Sympozia ve farním sále 
Husova 142, Třeboň.

úterý 3. září
16.00 - Přednáška PhDr. Davida Pitharta - Evoluce a stvoření a mu-
síme si vybrat.

středa 4. září
16.00 - Přednáška Jaroslava Šerých akad. malíře - Život je dar a au-
torské uvedení výstavy obrazů, které budou součástí nového vydání 
Jeruzalémské Bible. 

čtvrtek 5. září
16.00 - Filmová projekce o sochaři F. Bílkovi - Jak paprsek slunce na 
dřevě života umíral a následně promluva Kurta Gebauera na téma 
Veřejný prostor č. II.

pátek 6. září
16.00 - Filmová projekce Křížová cesta XX. století sochaře Karla 
Stádníka s textem kardinála Miloslava Vlka.
16.35 - Naše rodiny - Martina Furstrová.
17.00 - Benefi ční koncert pěveckého sboru Jihočeských učitelek 
z Českých Budějovic na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni.

sobota 7. září 
16.00 - Přednáška Martina Chleboráda – Liturgie jako pokračování 
Božího stvořitelského díla.
18.45 - Koncert sboru Katolické teologické fakulty UK v Praze Acant.

neděle 8. září 
7.00 a 10.30 - Mše svatá, 18.00 úterý až sobota

pondělí 9. září 
16.00 - Filmové projekce - Objevujeme Bibli I. a II. díl
18.45 - Cyril a Metoděj: Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!
 
úterý 10. září 
16.00 - Přednáška Marka Orko Váchy - Stvoření Světa podle Bible 
knihy Genesis a Bůh stvořitel.

středa 11. září 
16.00 - Tomáš Halík - Vzdáleným nablízku, autorské čtení - DVD záznam. 
18.45 - Biblická poezie A. M. Kubíčková, P. David Henzl a hosté, 
hudební doprovod.
 
čtvrtek 12. září 
16.00 - Bohoslužba Slova v přírodě - P. David Henzl.

pátek 13. září 
18.45 - Setkání se starostou Jiřím Houdkem - debata na téma: přání 
občanů co změnit, zlepšit / záměry města - architektura současná a 
budoucí. A setkání se všemi účastníky sympozia - pozvání na farní 
zahradu za písničkou, kytarou a ke grilu.

sobota 14. září 
17.00 - Výstava prací účastníků Sympozia, potrvá do 30. října  
18.45 - Koncert houslového virtuóza Alexandra Shonerta a klavírní 
doprovod Natalia Shonert, předehra kvarteto Rozeta.

neděle 15. září 10.30 - Mše sv. a v 11.30 slavnostní zakončení 
v kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí s prezentací výsledků projektu 
Sympozia v Křížové chodbě bývalého kláštera a společný závěreč-
ný koncert na téma Stvoření Světa, hudební improvizace, přednes 
hudby a dalších děl v prostorách kostela a kláštera. Jaroslav 
Tröstl housle, Erika Suchanová a sbor, společně se všichni zapojí 
známou písní. Udělení odměn vyhodnoceným účastníkům a další 
milá překvapení. 

Výlety dle dohody s vedoucími workshopů. 
Komentovaná prohlídka kostela a výstavy denně od 15.00 do 18.00 hodin 

Společnost
přátel
České Bible

výstavy - přednášky - fi lmová projekce - koncerty - výlety  

Záštitu nad projektem převzali: kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, Ing. Jiří Houdek, starosta Města Třeboň. 
pořadatel: A. M. Kubíčková, předsedkyně Společnosti přátel České Bible o.s. Praha, a.kubickova1@gmail.com, P. David Henzl děkan Římskokatolické farnosti v Třeboni, david.henzl@gmail.com . 

Partneři: Česká křesťanská akademie Praha a pobočka Třeboň, Ekumenická rada církví v ČR, ZUŠ Třeboň, Město Třeboň, Lázně Aurora, Bertiny Lázně Třeboň, Město Chýnov

Literární

Hudební
(interpretace, kompozice)

Teologický  
(etika, ekologie) 

Malířský (kresba, grafi ka) 

Fotografi cký

Sochařský, architektonický
(urbanistika města)  

130817_plakát_sympoziumverze_02.indd   1 8/26/2013   8:31:37 AM


