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Zprávy z oddělení výchovy a vzdělávání − pozvání na podzimní akce 

Milé sestry a milí bratři, 

 

srdečně vás zdravíme a zveme na kurzy a semináře, které proběhnou letos na podzim:  

 

Setkání pastoračních pracovníků a pracovnic, Vanovice, 11. − 13. října 2021  

Hlavním hostem bude PhDr. Ivana Veltrubská – psycholožka, supervizorka, vyučující na FHS 

Univerzity Karlovy. Přihlašování zde: Seminář pastoračních pracovníků a pracovnic - o supervizi s 

PhDr. Ivanou Veltrubskou | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

 

Kreativní přístupy k Bibli s Dr. Anneliese Hechtovou, Nové Město na Moravě,  

14. října 2021 – seminář je určen pro všechny pracovníky v církvi 

(proběhne v němčině s tlumočením do češtiny) 

Dr. Anneliese Hechtová byla dlouholetou lektorkou Biblického díla ve Stuttgartu. U nás je známá 

díky dvěma publikacím Přístupy k Bibli (2. vydání 1997) a Tvořivá práce s biblickými 

postavičkami (2006). V roce 2020 vyšla její poslední kniha Zažít Bibli: Metody celostní práce 

s Biblí. Obsahem semináře bude praktická prezentace konkrétních metod praktické práce s Biblí 

vhodných pro setkání nad biblickými tématy ve skupinách a promýšlení některých 

biblických témat. 

Odkaz na přihlašování: KREATIVNÍ PŘÍSTUPY K BIBLI s Dr. Anneliese Hechtovou | Přihlášky 

ČCE (e-cirkev.cz) 

 

Setkání výpomocných kazatelů, Brno, 22. – 24. října 2022  

Více informací a přihlašování na odkazu: Setkání výpomocných kazatelů, Brno | Přihlášky ČCE (e-

cirkev.cz) 
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Seminář pro kazatele s Didierem Halterem – Církev jako znamení Božího království, Cikháj, 

31. října – 3. listopadu 2021 

(seminář je ve francouzštině) 

Odkaz na přihlašování: Seminář pro kazatele s Didierem Halterem – Církev jako znamení Božího 

království, Cikháj, 31.10. – 3.11. 2021 | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

 

Seminář pro učitele a učitelky nedělních škol, Brno, 6. listopadu 2021 

Odkaz na přihlašování:  Seminář pro učitele a učitelky nedělních škol, Brno, 6. listopadu 2021 | 

Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

 

Seminář v bibliologu pro kazatele, Běleč nad Orlicí, 8. – 12. listopadu 2021 

Bibliolog je metoda blízká bibliodramatu, ale v lecčems se od něj lišící. Také propojuje biblický 

příběh s životním příběhem lidí dneška tím, že umožňuje identifikaci s biblickými postavami. 

Je ovšem strukturovanější, více určená vedením, a proto také kratší a méně náročná na provedení 

než bibliodrama. Proto ji lze velmi dobře použít ve stávajících strukturách a skupinách, 

v náboženské výuce stejně jako při práci s konfirmandy, při sborových setkáních nebo i při 

bohoslužbách místo kázání. Tento přístup rozvinul severoamerický Žid Peter Pitzele, který 

chápe bibliolog jako moderní formu židovského výkladu Bible, jako midraš – výklad pomocí 

nápaditého vyplnění „prázdných míst“ textu. S odvoláním na rabíny antiky ho nazývá „bílým 

ohněm“, který plane mezi „černým ohněm“ písmen. Právě setkání s tímto „bílým ohněm“ mezer 

činí biblické příběhy živými a napínavými i dnes. 

Lektor: Dr. Susanne B. Wolf byla v letech 2003–2010 farářkou ve Wuppertalu, nyní je pověřena 

dalším vzděláváním farářů a farářek. Věnuje se homiletice, biblické didaktice, sborové pedagogice, 

teorii hry ad. V roce 2018 vedla v Kutné Hoře kurz bibliologu pro mládež. 

Předpokládá se základní znalost angličtiny. 

Odkaz na přihlášení a další informace: Bibliolog | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

 

K poznamenání do kalendáře: 

Již je znám termín Kurzu pro začínající kazatele, a to 6. − 10. červen 2022 v Křížlicích. 

Vedou: Jakub Keller a Filip Šimonovský 

Kurz je v rámci celoživotního vzdělávání kazatelů a je povinný pro ty, kdo v posledních dvou 

letech nastoupili na své první místo ve službě ČCE. Všichni, jichž se to týká, budou brzy vyzváni 

jmenovitě vedoucími kurzu. 

 

 

Za oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK vás zdraví 

Radka Hojková 

vedoucí oddělení  

https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/264-seminar-pro-kazatele-s-didierem-halterem-cirkev-jako-znameni-boziho-kralovstvi-cikhaj-31-10-3-11-2021
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/264-seminar-pro-kazatele-s-didierem-halterem-cirkev-jako-znameni-boziho-kralovstvi-cikhaj-31-10-3-11-2021
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/265-seminar-pro-ucitele-a-ucitelky-nedelnich-skol-brno-6-listopadu-2021
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/265-seminar-pro-ucitele-a-ucitelky-nedelnich-skol-brno-6-listopadu-2021
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/243-bibliolog

