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SPOLEK EVANGELICKÝCH KAZATELŮ
111 21 Praha 1, P. O. Box 466, Jungmannova 9

IČO: 44992777  ●  Email: spek.evangnet.cz

číslo účtu: 2800273495/2010

Milé sestry, milí bratři, kolegyně a kolegové,
přijměte adventní dopis výboru Spolku evangelických kazatelů a ze-
jména pozvánku na farářský kurz, který proběhne (doufáme), 
od 24. do 28. 1. 2022 v aule PedF UK.

Farářský kurz 2022
FK 2022 proběhne 24. – 28. 1. 2022 v Praze! Plánujeme ho konat v  
aule Pedagogické fakulty UK v ul. Magdaleny Rettigové 4. 
Chystáme pro vás aktualizovanou verzi kurzu, připraveného před ro-
kem a věnovaného mládeži „V co (ne)věří generace Z“. Jde o generaci 
narozenou na přelomu nového tisíciletí. Cituji z původního dopisu, 
který zasílala Martina v roce 2020: 
„Charakteristiky této generace jsou jiné, než generace “předlistopado-
vé” nebo generace narozené po válce. Je to generace, před kterou se 
svět otevřel jako nikdy dřív a svoboda je pro ni samozřejmostí. 
Jak vidí svět? Jakým jazykem mluví? Co je nejvíc ohrožuje? Jaká jsou 
jejich bolavá místa? Jací jsou uvnitř? V čem je jejich síla? Co čekají od 
institucí? Jakým pohledem se dívají do budoucnosti? A co my, kazatelky 
a kazatelé, dokážeme je zaujmout, aby se biblická zvěst a křesťanská 
sounáležitost staly součástí a nosnou silou i jejich života, který bude 
postaven před složité globální problémy? Evangelium jako možnost 
nového života před Boží tváří platí pro nás i pro ně. Ale co to znamená 
v jejich situaci? Do jakých životních struktur a křižovatek k nim evan-
gelium přichází? Jakým jazykem k nim přichází? A jak vypadají jejich 
odpovědi?“
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Jak bude kurz probíhat?
Průběžně vyhodnocujeme aktuální pandemickou situaci a je nám jasné, 
že i kurz tím bude poznamenán. Máme záložní plán, kdy bychom kurz 
překlopili do hybridní varianty. Ale vše děláme pro to, aby kurz bylo 
proběhl prezenčně. Moc Vás proto prosíme, abyste do 5. ledna poslali 
své přihlášky, abychom měli dostatek času na řešení aktuální situace. 
V případě vážné epidemiologické situace Vás budeme nejpozději 
10. ledna informovat o případných alternativách, jak kurz proběhne. 
Prosíme o Vaši trpělivost. Jediné, co může kurz zkomplikovat je malá 
účast, která by nepokryla náklady kurzu. Věříme, že i případná jiná, než 
čistě prezenční forma, Vás neodradí. Tento kurz totiž bude stát za to. 
V současné chvíli je povolená účast na podobných akcích 100 účastní-
ků. Podmínkou bude nejspíše i v lednu 2022 očkování proti covid-19 či 
prodělání nemoci covid-19. Za sebe Vás prosím, očkujte se. Všechny 
dostupné informace potvrzují, že je to bezpečné a hlavně ohleduplné a 
minimalizující následky onemocnění SARS-Cov 2. Ideální bude, abyste 
na kurz přijeli i certifikátem o absolvování PCR testu a prokázali tak 
svoji „bezinfekčnost“.

Program kurzu
Pozvání přijali: vedoucí katedry PT ETF UK Tabita Landová, dětský 
psycholog Jan Svoboda z pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 
sociolog Daniel Prokop, český mediální teoretik a expert na problema-
tiku vzdělávání Bohumil Kartous, slampoetka Ellen Makumbirofa, 
yutober Karel Kovář, alias „Kovy“,youtuberská dvojice Pastoral 
Brothers, kazatel CB David Novák a Boža Lach z KAMu.
Novinkou letošního kurzu bude také kratší biblická práce na začátku 
každého dne, o kterou jsme poprosili naše učitele, biblisty z ETF UK.

Ubytování během kurzu
Nebudeme mít k dispozici ubytování v Church pensionu. Ve věci uby-
tování podnikáme dva kroky. 
• Objednáváme obekt/y s menší kapacitou primárně pro zahraniční 
hosty.
• Iniciujeme pro přespolní ubytování mezi bratřími a sestrami ze seni-
orátů Pražského a Poděbradského (vždy v dobré dostupnosti). Více se 
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dočtete ve speciální příloze a v online formulářích. 

V tuto chvíli od Vás potřebujeme závazné slovo o tom, kolik z Vás 
by potřebovalo ubytování od nás zajistit. Budeme se snažit poptávku 
pokrýt. 

Prosíme vyplňte (co nejvíce závazně) 
tento online dotazník do 5. 1. 2022.

Přihlašování na kurz i vše ostatní naleznete na webu SpEKu.
Program je pevně stanoven a přednášející vyjádřili ochotu vystoupit. 
Pro případ, že byste před kurzem onemocněli a nemohli se zúčastnit, 
bude pro Vás připraveno živé vysílání. Z důvodů finanční náročnosti 
kurzu bereme toto sledování jako účast na kurzu a kurzovné vracet 
nebudeme.

Farářské kurzy připravujeme ve spolupráci se SR a ekumenickým 
oddělením ÚCK. Děkujeme jim za to. Do programu FK 2022 jsme 
opět zařadili rozhovor se SR, a to na úterý 25. 1. 2022 v 15.00-16.30. 
Budeme rádi, když nám zašlete otázky, které byste rádi prostřednictvím 
našeho moderátora SR položili.

Za celý výbor SpEK Vás srdečně zdraví a hodně sil do Vaší služby i 
adventního a vánočního období přeje       
                 Matěj Opočenský 
                 
                 V Praze 7.12.2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUCjic9Ps69D9krdswbhBA9JHNO4elbIMm3OIpMgx79YZdUA/viewform
http://spek.evangnet.cz/


Prosba o ubytování účastníků 
farářského kurzu 2022 od 24.-28.1.2022

Farářům a farářkám a všem členům/ám pražských a (pří)pražkých sborů

Milé sestry a milí bratři, jako každý rok, chystá Spolek evangelických kazatelů 
na 24.-28. ledna 2022 tzv. farářský kurz.
 K přednáškám se na něm schází přes 120 kazatelek a kazatelů, jáhnů a 
pastoračních pracovníků ČCE i z ekumény.
Letošním tématem je “V co (ne)věří generace Z”. Chceme se v něm podívat, 
jak se nám daří práci s mládeží, nakolik jí vůbec rozumíme, a co určuje její 
život. Farářské kurzy pomáhají kazatelkám a kazatelům, aby se pro svou práci 
inspirovali novými pohledy a sdíleli se o radosti i strasti své práce. 
 Připravovaný kurz se oproti předchozím létům potýká s novou skuteč-
ností. Mimopražští účastníci již nebudou moci být ubytovaní jako dřív v Huso-
vě domě v Praze. Hrozí, že pro některé z nich, kteří  působí daleko (někteří na 
Slovensku, Polsku, Německo aj.)  a v Praze nemají přátele ani příbuzné, to bude 
důvodem, že se kurzu neúčastní.
 Obracíme se proto na Vás s neobvyklou, ale naléhavou prosbou: 
Byli byste ochotní (Vy, farářští kolegové a kolegyně, i Vy, členové a členky sborů 
pražského a poběbradského seniorátu, kteří máte dobrou dostupnost do Prahy) 
ubytovat od pondělí 24. ledna do pátku 28. ledna 2022 u sebe doma nebo ve 
sborových prostorách mimopražského účastníka farářského kurzu?

Pokud ano, vyplňte prosíme 
tento online formulář do konce roku 2021

Dáme dohromady (pří)pražskou nabídku a přespolní poptávku během ledna a 
zkontaktujeme Vás. Kontaktní osobou akce je 

Alžběta Hanychová: alzbeta.hanychova@evangnet.cz

Účastníci kurzu bývají faráři a farářky ze všech koutů ČR, zpravidla originální a 
inspirativní lidé. Host, kterého velkoryse přijmete, Vás může obohatit. Věděl to 

už apoštol, když napsal: “Na přívětivost k hostem nezapomínejte; skrze ni zajisté 
někteří, nevěděvše, anděly za hostě přijímali.” (Žd 13,1)

Za výbor SpEK 
Matěj Opočenský

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHb62Q1RzTRNZCdtNVSDBoiBMN_BKXk_qDmP4WZsNBcOTobQ/viewform
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Dopis a informace k ubytování 
na farářském kurzu 2022

 Připravovaný kurz se oproti minulým létům potýká s novou 
skutečností. Mimopražští účastníci již nebudou moct být ubytovaní  

jako dřív v Husově domě v Praze.
Považujeme za důležité, aby nikdo nevzdal svou účast na kurzu kvůli 

ubytování. 

Výbor SpEK se proto obrátil s prosbou na faráře a členy pražských a 
„přípražských“ sborů, zda by byli ochotni přijmout a ubytovat během 

farářského kurzu některého člena nebo členku SpEK. 
Vytváříme seznam hostitelů a seznam těch, kdo potřebují ubytování. 

Pokud byste o toto pohostinství (nejen) Pražáků stáli,

vyplňte tento 
online formulář do konce roku 2021. 

Dáme dohromady (pří)pražskou nabídku a přespolní poptávku během 
ledna a zkontaktujeme Vás. 

Kontaktní osobou akce je Alžběta Hanychová: alzbeta.hanychova@
evangnet.cz

Máme za to, že kromě praktické pomoci s ubytováním by Vaše návště-
va mohla být obohacením také pro ty, kdo Vás přijmou ve svých do-

mácnostech. 
Počítáme s tím, že hostitelé své hosty přijmou zdarma, ale necháváme 
na zralé úvaze hostů, jakou pozorností hostitelům vyjádřit svou vděč-

nost.

Za výbor SpEK
Matěj Opočenský

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUCjic9Ps69D9krdswbhBA9JHNO4elbIMm3OIpMgx79YZdUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUCjic9Ps69D9krdswbhBA9JHNO4elbIMm3OIpMgx79YZdUA/viewform

