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Všem sborům a kazatelům  

Českobratrské církve evangelické 

Praha, 8. června 2022 

Č.j.: ÚCK/220-6/2022 

 

Akce – léto a podzim 2022 

 

 

Milé sestry a milí bratři, 

srdečně vás zdravíme a zveme na kurzy a semináře, které nás čekají v červnu a ve druhé polovině 

roku 2022:  

 

Základní kurz prevence zneužívání v církvi pro pracovníky s dětmi a mládeží 
 

Dvouhodinový kurz je zdarma a koná se online 13. června od 18:00. 

Zde najdete odkaz na webinář, na který je nutné se předem zaregistrovat.  
 

Online kurz pořádá Českobratrská církev evangelická ve spolupráci se spolkem Někdo ti uvěří a 

přednášet bude P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., kněz, nemocniční kaplan a člen 

premonstrátského řádu. Vystudoval KTF v Praze a licenciát z pastorační teologie získal na 

Mezinárodním institutu pastorální teologie ve zdravotnictví Camillianum v rámci Lateránské 

univerzity v Římě. Absolvoval semestrální kurz ochrany nezletilých před sexuálním zneužíváním 

na Papežské Gregoriánské univerzitě. 
 

Tlumočíme také pozvání na tento kurz od synodního seniora br. Pavla Pokorného:  
 

Prosím, věnujte tématu zneužívání moci a autority mimořádnou pozornost, kterou si zaslouží. 

Nesmíme podceňovat a přehlížet jednání, které může ublížit zvláště zranitelným. Abychom dokázali 

správně vnímat, potřebujeme základní orientaci a vzdělání. V obecném povědomí spíše převládají 

mýty, předsudky a slepota.  

Prosím statutární představitele farních sborů, aby dbali na plnou informovanost vedoucích svých 

táborů a jiných aktivit pro děti a mládež. Žádáme vás proto, aby se tohoto kurzu zúčastnili všichni, 

komu jsou svěřeny děti na táborech a dalších akcích. Stejně tak doporučujeme, aby se všichni 

vedoucí akcí pro děti a mládež prokazatelně předem seznámili s etickým kodexem ČCE pro práci 

s dětmi a mládeží.  

Přeji vám, ať vás a děti vám svěřené společenství církve těší a povzbuzuje ve víře, naději a lásce.   

Bohem požehnané léto,  

Pavel Pokorný, synodní senior 

 

  

https://teams.microsoft.com/registration/L3DNvck7QEexpNphJqDNkA,rEKSsi73PEyHFdvFT2EPXA,2eoqM-cW3UWJZQQLj0suhw,oWIgobfX6kOL95L75tpWuw,38LCBHZjA06nLNYVcuoLUA,h5V5kJjGPUeacvh1W08IHQ?mode=read&tenantId=bdcd702f-3bc9-4740-b1a4-da6126a0cd90
https://ustredicce.e-cirkev.cz/res/archive/025/002564.pdf?seek=1637690221
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Postgraduální kurz pro kazatele a kazatelky, Daňkovice, 29. srpna – 1. září  

Program: 

Jan Roskovec: Vybrané texty z 2. Korintským 

Petr Sláma: Rabínská literatura jako inspirace pro křesťanskou teologii 

Josef Šlerka: O médiích 

Lubomír Kopeček: Čeští prezidenti Havel, Klaus a Zeman 

Štěpán Zbytovský: další kus česko-německých vztahů v německé literatuře 

Martzin Wihoda: „Otec vlasti“ Karel IV. 
 

Mgr. Jan Roskovec, PhD. přednáší Nový zákon na ETF UK 

doc. Petr Sláma, PhD. přednáší Starý zákon na ETF UK 

prof. PhDr. Lubomír Kopeček, PhD. přednáší politologii na MU v Brně 

prof. PhDr. Martin Wihoda, PhD. přednáší dějiny středověku na MU v Brně 

Mgr. Josef Šlerka, PhD. působí v Ústavu informačních studií FF UK v Praze 

Mgr. Štěpán Zbytovský, PhD. pracuje na Ústavu germánských studií FF UK 
 

Kurz vede Jan Keřkovský, farář v Jihlavě. 

Přihlašování a více informací zde: Postgraduální kurz pro kazatele v Daňkovicích | Přihlášky ČCE 

(e-cirkev.cz) 

Kurz v krizové intervenci pro kazatele a kazatelky, Hoješín a Běleč nad Orlicí 

12. – 14. září v Hoješíně, 14. – 16. listopadu v Bělči nad Orlicí 

(Pořádá se znovu, protože o kurz byl loni velký zájem.) 

Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci 

a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení 

rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci. 

Účastníci se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, 

jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové 

intervence, zásady vedení rozhovoru s člověkem v krizi, naučí se reagovat na projevy krize, 

poskytovat podporu a stabilizovat. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí 

efektivní pomoci – krizové intervence. 
 

Kurz povedou: 

Bohuslava Horská. Konzultantkou linky důvěry Modrá linka a několik let její vedoucí. 

Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících 

profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, 

náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci. 

Je externí pedagožkou katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. 

Dobrovolnicky se věnuje oblasti prorodinných aktivit. Působí jako lektorka vzdělávacích 

a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Je aktivní členkou Církve bratrské. 

Ladislav Ptáček. Sociální pracovník, supervizor, poradce, terapeut, lektor vzdělávacích 

a výcvikových programů a mediátor. Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, terapie 

v sociální práci, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, sociálního bydlení, telefonické 

krizové intervence, internetového poradenství a mediace. Pracuje aktuálně jako ředitel Občanské 

poradny Brno. 
 

https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/299-postgraduani-kurz-pro-kazatele-v-dankovicich
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/299-postgraduani-kurz-pro-kazatele-v-dankovicich
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Z důvodů velké finanční náročnosti kurzu je jeho cena 3.000 Kč plus strava na místě. 

Podmínkou je absolvování obou částí. 

Počet účastníků: 18 

Odkaz na přihlašování: Kurz v krizové intervenci (I a II) | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

Seminář teologický pro kazatele a kazatelky: Identita, Praha, ETF UK, 19. – 21. září  

Identita je mnohovrstevný fenomén a zároveň velký problém současné doby. Co je moje identita? 

A je pouze jedna, anebo jich mohu mít libovolně mnoho? Z teologického pohledu se jedná 

o identitu člověka před Bohem. Tím se výsledný obraz na jednu stranu zjednoduší, protože před 

Bohem lépe poznáváme, kdo člověk je (ospravedlněný hříšník), ale na druhé straně je složitější, 

protože je třeba vzít v otázce po identitě člověka v potaz nejen horizontální rovinu existence, ale 

také rovinu vertikální. Téma probereme z pohledu biblického, systematického, praktického a 

psychologického. Na závěr semináře bude vyhrazený čas na vzájemné sdílení zkušeností, nápadů 

a tipů pro praxi. 

Seminář připravuje a další informace poskytne Petr Gallus. 

Lektoři: v jednání 

Předpoklady: domácí příprava zadaných textů, vypracování referátu, příprava pobožnosti 

Uzávěrka přihlášek: 30. července 2022 

Počet účastníků: max. 20 (minimálně 6) 

Účastnický poplatek: 500 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady 

můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami) 

Odkaz na přihlášení: Teologický seminář: Identita | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

 

S dětmi na cestě víry – dvouletý kurz celoživotního vzdělávání ETF UK pro pracovníky s dětmi 

v církvi, září 2022 až červen 2024 (4 semestry) 

Odkaz na přihlášení a více informací: S dětmi na cestě víry | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

 

Vzdělávání budoucích výpomocných kazatelů a kazatelek 

Doposud bylo vzdělávání výpomocných kazatelů organizováno na úrovni seniorátů. Synod 

v květnu 2021 pověřil synodní radu, aby připravila celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele 

ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK.  

Pokud ve Vašem seniorátu vzdělávací kurz právě probíhá a Vy se jej účastníte, nic se pro Vás 

nemění. Tyto kurzy řádně proběhnou a zdárné absolvování bude bráno za řádnou přípravu 

ke zkoušce předcházející případné ordinaci. 

Kurz je dvouletý a začíná v září 2022 v Praze. 

Přihlašování bude spuštěno na adrese https://prihlasky.e-cirkev.cz 15. června 2022 ve 12:00 hod. 

  

https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/288-kurz-v-krizove-intervenci
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/290-teologicky-seminar-identita
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/296-s-detmi-na-ceste-viry
https://prihlasky.e-cirkev.cz/
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Pastorační rozhovor pro kazatele, kazatelky, Běleč nad Orlicí, 16. – 19. října 

Rozhovory, ve kterých jsou přítomny otázky po smyslu, naději, identitě ad., ty, které se svou 

podstatou dotýkají hloubky života, lze považovat za rozhovory duchovní péči. Nejde tedy jen o ty, 

kde je citována Bible a na jejichž konci zazní modlitba. Evangelium není pouze verbálním 

předáním dobré zprávy o božím zalíbení ve všech (!) lidech, ale také jejím zpřítomňováním. Že se 

někdo rozhodl si promluvit s duchovním nebo s někým, o kterém tuší náboženské zakotvení, je 

možné chápat jako výraz implicitní religiozity. 

Na semináři budeme sdílet své pastorační obtíže, hledat základní skills pro vedení rozhovorů 

a mluvit o základních tématech duchovní péče. 

Seminář připravuje a další informace poskytne: Ondřej Macek a Pavel Pokorný 

Uzávěrka přihlášek (nebo do naplnění): 15. září 2022 

Počet účastníků: max. 16 (min. 8) 

Účastnický poplatek: 500 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady 

můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami) 

Odkaz na přihlášení: Pastorační rozhovor | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

Setkání výpomocných kazatelů, Brno, 14. – 16. října 

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

cirkev.cz) 

Seminář pro kazatele a kazatelky – Missio Dei (misie a evangelizace v ČCE), Běleč nad Orlicí, 

24. – 26. října 

Teorie i praxe misie, účast zástupců spolupracujících misijních organizací. 

Vede: Mgr. Pavol Bargár, M.St., Ph.D. (katedra religionistiky ETF UK) 

Odkaz na přihlašování: Seminář pro kazatele a kazatelky – Missio Dei (misie a evangelizace v 

ČCE) | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

Seminář pro učitele a učitelky nedělních škol, Kolín, 5. listopadu 

Témata: 

• Jak budovat sbor – sounáležitost děti a sbor, budování společenství, „náš sbor“ 

• Děti při bohoslužbách 

• Děti a VP 

• Děti a sociální činnost ve sboru – děti přáníčka to DD, vaří polévku pro bezdomovce apod. 

• Práce s dětmi mimo sbor 

• Děti připravují bohoslužby pro mladší děti 
 

Odkaz na přihlašování:  Seminář učitelů nedělních škol | Přihlášky ČCE (e-cirkev.cz) 

Radka Hojková 

vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání 

https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/291-pastoracni-rozhovor
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/304-setkani-vypomocnych-kazatelu-brno
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/304-setkani-vypomocnych-kazatelu-brno
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/302-seminar-pro-kazatele-a-kazatelky-missio-dei-misie-a-evangelizace-v-cce
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/302-seminar-pro-kazatele-a-kazatelky-missio-dei-misie-a-evangelizace-v-cce
https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/301-seminar-ucitelu-nedelnich-skol

