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v Brně 21. listopadu 2022 

 

Milé kolegyně a milí kolegové, 

 

jménem Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů bych Vám rád nabídl několik seminářů 

pro rok 2023, na které se můžete přihlásit, těšit, a pak na ně přijet. Je jich poměrně dost, tak si 

snad mezi nimi vyberete. 

 

Missio dei 

Seminář si dává za cíl přiblížit účastníkům misii jako ucelený koncept způsobu existence 

církve ve světě. Účastníci se dozvědí nejen o aktuálních výhledech teologického uchopení 

misie, ale značný prostor bude věnován i praktickým modelům a aplikacím. Úvod do 

misiologie; alfa kurzy; pieoneering v Nizozemsku; Promise: Objevování křesťanství; kultura 

otevřeného sboru; které části osobnosti při komunikaci evangelia otevíráme. Očekává se 

aktivní zapojení s důrazem na reflexi v souvislosti se službou na sboru. 

Seminář Missio Dei vede Mgr. Pavol Bargár, M. St., Ph. D. 

 

seminář připravuje Poradní odbor synodní rady evangelizační a misijní ČCE, další informace 

poskytne: Roman Mazur 

místo konání: tábor J. A. K. v Bělči nad Orlicí 

termín: 27. února – 1. března 2023 

uzávěrka přihlášek: 10. ledna 2023 

počet účastníků: min. 9 (max. 15) 

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

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

 

Půst 

Exegetické, dogmatické, spirituální, katechetické, homiletické a liturgické podněty 

k postnímu období. Mj. Mireia Ryšková účastníkům za pomoci bibliodrama nabídne osobní 

setkání s biblickými texty. 

 

seminář připravují a další informací poskytnou: Lenka Ridzoňová a Ondřej Macek 

místo konání: tábor J. A. K. v Bělči nad Orlicí 

termín: 19.-22. března 2023 

uzávěrka přihlášek: 20. ledna 2023 

počet účastníků: min. 9 (max. 15) 

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

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

 

Týmová spolupráce 

Nabízený seminář bude mít podobu zážitkové a sebezkušenostní práce ve skupině. Bude 

vhodný pro již fungující farářské „tandemy“ nebo pro ty, kdo v týmu už pracovali a mají s tím 

bohaté zkušenosti, ale i pro ty, kdo tuto zkušenost zatím nemají, ale chystají se na ní nebo „se 

to na ně chystá“. A samozřejmě i pro další, protože spolupráce s týmem farářskou profesí 

prostupuje... 
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lektorka: MUDr. Radana Syrovátková psychoterapeutka, supervizorka, pracuje 

zejména formou pohybové terapie, a zaměřuje se na neverbální pohybové sdělení ve vztazích, 

v terapii a v supervizi. Má soukromou psychoterapeutickou praxi, vyučuje studenty taneční a 

pohybové terapie, a superviduje pro jednotlivce, ale i neziskové organizace v sociálních 

službách a ve zdravotnictví. Na vzdělávání kazatelů ČCE se podílí již opakovaně. 

 

seminář připravuje a další informace poskytne: Drahomíra Dušková Havlíčková 

místo konání: tábor J. A. K. v Bělči nad Orlicí 

termín: 26.-28. března 2023 

Předpokládá se zásada mlčenlivosti v rámci skupinové práce a respekt k míře otevřenosti 

každého z účastníků. 

uzávěrka přihlášek: 20. ledna 2023 

počet účastníků: min. 6 (max. 12) 

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

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

 

Seminář ve francouzštině s Didierem Halterem (leadership jako povolání?) 

Pasteur, un leader par vocation ? 

- quel type de leadership compatible avec la foi chrétienne 

- des questions autour de la prise en compte de nos limites (le sujet du burn out) et de la 

distinction vie privée / vie professionnel 

- travail biblique 

- un certain nombre d'outils et de thèmes à choix en fonction du déroulement de la formation 

Bude s námi Didier Halter, který vede celoživotní vzdělávání farářů a farářek pro 

frankofonní část Švýcarska (OPF – office protestante de la formation). Je praktický teolog, 

člověk nadšený pro Bibli, víru a historii, milovník rozhovorů, ragby, dobrých příběhů, 

lyžování, sýrů a vína. Byl farářem v Alsasku, v Ženevě a v Sionu. Seminář bude celý ve 

francouzštině. 

 

seminář připravují a další informace poskytnou: Jakub Keller a Jan Keřkovský 

místo konání: Penzion Tisůvka, Cikháj (Vysočina) 

termín: 12.-15. června 2023 

Předpokládá se aktivní znalost francouzštiny. 

uzávěrka přihlášek (nebo do naplnění): 20. dubna 2023 

počet účastníků: min. 8 (max. 14) 

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

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

 

seminář teologický: Identita 

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 
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místo konání: Praha, UK ETF 

termín: 25.-27. září 2023 

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

uzávěrka přihlášek: 30. června 2023 

počet účastníků: min. 8 (max. 20) 

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

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

 

Pastorační seminář 

Dušení hygiena – péče o sebe, co pomáhá udržovat psych. rovnováhu, mýty zdravého 

životního stylu, techniky relaxace (možná i ukázka autogenního tréninku nebo kratších 

dechových cvičení) – péče o sebe je jeden z hlavních zdrojů, které máme. Vliv stresu na 

psychiku a imunitní systém – krátkodobý intenzivní stres i ten chronický (popis jevů v těle a 

praktické důsledky). Syndrom vyhoření – obvyklý cyklus a fáze a co může pomoci (možné i 

jako sdílení zkušeností, co pomáhá).  

lektorka: Mgr. et Mgr. Alžběta Arthoferová absolventka jednooborové psychologie na 

FF MU v Brně a také učitelství českého jazyka a společenských věd na PedF UK v Praze. 

Absolvovala dlouhodobou praxi v Centru pro postižené děti v Příbrami a množství 

krátkodobých odborných stáží (poradenská a diagnostická zařízení). Výcviky Motivační 

rozhovory a PCA. Pracuje v Ambulanci dětské klinické psychologie ve Fakultní 

Thomayerově nemocnici. 

 

seminář připravuje a další informace poskytne: Ondřej Macek 

místo konání: tábor J. A. K. v Bělči nad Orlicí 

termín: 15.-18. října 2023 

uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2023 

počet účastníků: min. 6 (max. 12) 

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

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

 

Seminář pro mentory a vedoucí praxí 

Cílem semináře je příprava na možnou roli mentora/mentorky ve vikariátu a vedoucí/ho praxe 

bohoslovců a podpora této role. Přihlašovat se mohou ti, kdo již tuto službu vykonávali i ti, 

kdo s ní zkušenost ještě nemají.  Budeme se věnovat silným a slabým stránkám mentorství, 

farářským kompetencím, supervizi ve skupině, tématu hodnocení i praktickým informacím. 

 

seminář připravují a další informace poskytnou: Jakub Keller a Magdaléna Trgalová 

místo konání: Horní Čermná 

termín: 19.-22. listopadu 2023 

uzávěrka přihlášek (nebo do naplnění): 20. září 2023 

počet účastníků: min. 8 (max. 14) 

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

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

 

A také: 

postgraduání kurz pro kazatele  

Upgrade znalostí, informací a vztahů uprostřed Vysočiny. 

 

lektoři: učitelé ETF UK a další 

organizační vedoucí, který seminář připravuje a další informace poskytne: Jan Keřkovský 
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místo konání: Selský Dvůr, Daňkovice 

termín: 4.-7. září 2023 

uzávěrka přihlášek (nebo do naplnění): 30. června 2023 

počet účastníků: max. 40 

 

Na jednotlivé semináře se přihlašujte, prosíme, elektronicky na https://prihlasky.e-cirkev.cz/  

 

Srdečně Vám doporučujeme i semináře pořádané třeba Diakonickou akademií 
(https://www.diakonicka-akademie.cz/) – kazatelky a kazatelé ČCE na nich mají slevu.  

 

Podle platných Pravidel celoživotního vzdělávání  farářů a jáhnů 

(http://www.evangnet.cz/cce/czr/pcv.html) by každá farářka/jáhenka či každý farář/jáhen měl 

absolvovat alespoň jeden seminář za tři roky. Snad je však možné tuto povinnost spíše vnímat 

jako dobrý benefit, kterého se nám zatím dostává. 

 

Upozorňujeme Vás na Pokyny k celoživotnímu vzdělávání, které v prosinci 2018 usnesla 

synodní rada. Najdete je na https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/pro-kazatele/. Je 

v nich podrobněji vysvětlen systém celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů v ČCE. 

Na stejném místě jsou i aktuální formuláře k žádostem o krátkodobé a dlouhodobé 

studijní volno. Používejte je, prosím. V Pokynech je upřesněn také postup při podávání 

žádostí o volna. 

 

Rádi bychom Vás poprosili, abyste se na semináře přihlašovali pokud možno co nejdříve. 

Některé jsou brzy plné. Nám to usnadní organizaci a Vy to třeba budete mít v diáři už také 

dostatečně předem bezpečně rezervováno. Poplatek za seminář bude v roce 2023 500,- Kč. 

 

S pozdravem za komisi 

 

Ondřej Macek 

https://prihlasky.srcce.cz/
http://www.evangnet.cz/cce/czr/pcv.html

