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Nové nebe a nová země (Zj 21,1). Čím nás křesťanství vybavuje pro ekologickou krizi 
Kurz proběhne 23. – 27. ledna 2023 v prostorách PedF UK, ul. Magdaleny Rettigové 4, Praha 1. 
 
Při letošním farářském kurzu tak chceme popřát sluchu znepokojivým hlasům ekologické krize, která 
na svět doléhá. Chceme se pozorně rozhlédnout, kde se ve světě kolem nás objevují nápady, jak 
v této krizi jednat: co opouštět a co začít nově slabikovat. Chceme společně přemýšlet, co v této krizi 
znamená biblická vize nového nebe a nové země i šířeji tradice křesťanské eschatologie. 

Lednové farářské kurzy vzbudily zájem partnerských farářských spolků. Chtěli bychom proto letos 
kurz otevřít většímu množství zahraničních účastníků. Máme za to, že je to skvělá možnost 
kolegiálního sdílení. Cizojazyčné přednášky se samozřejmě budou překládat do češtiny. 

Účast přislíbili tito přednášející: Jay B. McDaniel z USA, autor knihy O Bohu a pelikánech, Biblion 
2022, Jan Zámečník, etik z ETF UK, Trees van Monfoort, nizozemská ekologická a feministická 
teoložka, Adam Borzič, básník, publicista a terapeut, Clair Linzey, autorka knih o teologii zvířat 
a zástupkyně ředitele Oxforského centra etiky zvířat, Filip Čapek, Jan A. Dus, David Cielontko 
a Jiří Mrázek, biblisté z ETF UK. Plánujeme také diskusní duel o ekologické politice, tematické dílny 
a besedu s některými členy synodní rady a pracovníky UCK. 

Rezervujte si svůj čas i na páteční odpoledne, neboť chystáme speciální panel, který připravuje ÚCK, 
a který představí na čem všem ÚCK pracuje, co už je hotové, a jak nám to pomůže zpružnit církevní 
realitu i naše farářování.  

Přáním výboru je, aby kurz přinesl možnosti, jak reagovat na ekologickou krizi verbálně i činy a nebál 
se při tom těžit z křesťanské základny.  

Slibujeme, že to nebude suchý kurz! 
 
Za výboru SpEK 
  
Matěj Opočenský 
 
 
Odkazy:  
Program FK 2023 ● Anotace ● Přihlášení ● Ubytování 
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