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Všem sborům Českobratrské církve evangelické 

Praha, 24. srpna 2022 

Č.j.: ÚCK/326-8/2022 

 

Zprávy z oddělení výchovy a vzdělávání – pozvání na podzimní akce 

 

Milé sestry a milí bratři, 

 

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

Kurz v krizové intervenci, 12. – 14. 9. 2022 (Hoješín u Seče) a 14. – 16. 11. 2022 

(Běleč nad Orlicí) – pro faráře a farářky 

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. 

Přihlašování a více informací: https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/288-kurz-v-krizove-

intervenci  

S dětmi na cestě víry, 30. 9. 2022 – 16. 6. 2024 

Kurz je určen učitelům nedělní školy a laikům, kteří se v církvi věnují dětem. Kurz má 

svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím 

způsobem zprostředkovávat jeho zvěst dětem, může napomoci i lépe porozumět potřebám 

dětí, užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry. 

Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle. 

Celkově plánujeme osm víkendových setkání během dvou let, na různých místech ČR. 

Kurz pořádá Českobratrská církev evangelická a Evangelická církev metodistická, přičemž 

je akreditován v rámci programu celoživotního vzdělávání na Evangelické teologické 

fakultě UK. Absolventi celého kurzu tak po jeho uzavření obdrží osvědčení. 

Termíny podzimních seminářů: 

30. 9. – 2. 10. 2022 – Praha 

25. – 27. 11. 2022 – Plzeň 

Přihlašování a více informací: https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/296-s-detmi-na-ceste-viry  
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Kurz pro budoucí výpomocné kazatele, 1. 10. 2022 – 15. 6. 2024, Praha (ÚCK) 

Jedná se o dvouletý kurz určený pro laiky, kteří by se chtěli stát výpomocnými kazateli 

z řad ostatních členů církve. Kurz v sobě kombinuje teoretickou teologickou průpravu 

s praktickou částí, ve které si účastníci vyzkouší přípravu a vedení bohoslužeb. 

Teoretická část kurzu zahrnuje celkem 15 sobotních setkání (vždy od 10 do 17 hodin) 

během tří semestrů (celkem 1,5 roku). Každé setkání bude obsahovat rozmanité formy 

práce, důraz bude kladen na interaktivitu (seminární forma, práce ve skupinách, 

individuální práce). Jednotlivé kurzy povedou vyučující z Evangelické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy. První běh teoretické části začne 1. 10. 2022 v Praze. 

Praktická část začne po roce, tedy od podzimu 2023. V rámci ní vypracují účastníci celkem 

pět kompletních programů bohoslužeb, které následně povedou v domluveném sboru. 

Bohoslužeb se bude účastnit farář či seniorátní koordinátor, který výstup zhodnotí. V rámci 

této části by měl účastník také absolvovat kurz z fakultního cyklu celoživotního 

vzdělávání. 

Termíny podzimních setkání: 

01. 10. 2022 Biblistika: Starý Zákon 

22. 10. 2022 Biblistika: Nový Zákon 

05. 11. 2022 Biblistika: homiletická exegeze 

19. 11. 2022 Systematická teologie pro kázání (Bible, Bůh, člověk, soteriologie) 

03. 12. 2022 Etika pro kázání (otázky spravedlnosti, partnerství, bioetiky, politiky, médií) 

Přihlašování a více informací: https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/300-kurz-pro-budouci-

vypomocne-kazatele  

Celocírkevní setkání výpomocných kazatelů, 14. – 16. 10. 2022, Brno 

Přihlašování a více informací: https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/304-setkani-

vypomocnych-kazatelu-brno  

Pastorační rozhovor – kurz pro kazatele a kazatelky, 16. – 19. 10. 2022,  

Běleč nad Orlicí  

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. 

Přihlašování a více informací: https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/291-pastoracni-rozhovor  
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Seminář pro kazatele a kazatelky – Missio Dei (misie a evangelizace v ČCE),  

24. – 26. 10. 2022, Běleč nad Orlicí 

Přihlašování a více informací: https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/302-seminar-pro-kazatele-

a-kazatelky-missio-dei-misie-a-evangelizace-v-cce  

Seminář učitelů nedělních škol, 5. 11. 2022, Kolín 

Přihlašování a více informací: https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/301-seminar-ucitelu-

nedelnich-skol  

 

Seminář pro pastorační pracovníky a pracovnice: Jak vést pastorační rozhovor,  

13. – 15. 11. 2022, Luhačovice 

V průběhu semináře se budou účastníci zamýšlet nad otázkami: Komu může být pastorační 

pracovník/pracovnice užitečný/á? Pastorační pracovník/pracovnice – kdo je a čemu věří 

Jak může vypadat setkání s pastoračním pracovníkem/pastorační pracovnicí Co může 

setkání s pastoračním pracovníkem/pastorační pracovnicí přinést? 

Přihlašování a více informací: https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/306-seminar-pro-

pastoracni-pracovniky-a-pracovnice-jak-vest-pastoracni-rozhovor  

 

 

Se srdečným pozdravem 

 

Radka Hojková 

vedoucí úseku výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE 
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