Farářský kurz 28. 1.–1. 2. 2019, Praha
Přednášející
Anotace přednášek

Tomáš Matouš Živný (*1987) je farář ECAV v ČR (cír- Synodní rada:
kevní sbor v Plzni, od 2013) a člen sboru ČCE v Chrástu Mgr. Daniel Ženatý (*1954) synodní senior
Ing. Vladimír Zikmund (*1955) synodní kurátor

u Plzně. Je ženatý.

Mgr. Pavel Pokorný (*1960) 1. náměstek synodního

Mgr. Alžběta Hanychová, roz. Čejková (*1987) vy-

seniora

rostla v evangelickém sboru v Hlinsku, 4 roky orga-

Mgr. OndřejTitěra (*1964) 2. náměstek synodního se-

nizovala vzdělávání v Diakonické akademii, po vika-

niora

riátu na Jarově působí od listopadu 2018 jako farářka

Ing. Jiří Schneider (*1963) 1. náměstek synodního ku-

v Praze-Horních Počernicích.

rátora
Eva Zadražilová (*1962) 2. náměstkyně synodního

Mgr. Jan Hrudka (*1985) je farář v Telecím

kurátora

doc. Petr Sláma, Ph.D. (*1967) přednáší Starý zákon Mgr. Zvonimír Šorm (*1961) farář v Praze-Modřana ETF UK. Zajímá ho tajemství výkladu Bible. Na- nech, dlouholetý předseda Komise pro vikariát
psal knihu o rabínské literatuře (Tanu rabanan, Praha

Prof. Dr. phil Dr. theol. Hermann Steinkamp (*1938)

2010) a o tom, jak se biblistika vyrovnává s historickou

byl v letech 1974–2004 profesorem praktické teolo-

kritikou (Nové teologie Starého zákona a dějiny, Praha

gie na Katolické teologické fakultě Univerzity v Mün-

2013). Pracuje na komentáři ke knize Exodus. Je fará-

steru. Badatelsky i prakticky se zajímá o:

řem v záloze.

1) sbor (basis sbory v Brazílii)

anotace

2) sociální pastoraci (výuka na luterské vysoké škole

Mojžíš – služebník Hospodinův

v Sao Leopoldu v Brazílii)

Jako služebník Hospodinův je Mojžíš nazván až po 3) diakoniku (20 let působil jako spolupracovník a susvé smrti. V čem jeho služba spočívala? Byl především pervizor bodelschwingovských zařízení v německém
prostředník, zprostředkovatel, mediátor, překlada- Bethel, vědecký doprovod projektů zaměřených na
tel. Přednáška bude sondou do starozákonní biblis- diakonii ve sborech)
tiky.

4) otázku moci při pastoraci

doc. Jiří Mrázek, Th.D. (*1960) přednáší na katedře anotace k I. přednášce
Nového zákona, na Evangelické teologické fakultě Křesťanský sbor jako ohnisko diakonie v obci
UK, v současnosti je jejím děkanem.

„Církev je církví pouze tehdy, když je zde pro druhé“,
prohlásil Ernst Lange. Sbor nevyřídí svůj úkol být zde
pro svět tak, že ho deleguje na institucionalizovanou

Rozhovor se synodní radou

Kam se ubíráme aneb o podobě našich sborů a církve, Diakonii. Obvyklá dělba práce – zde bohoslužby, káo penězích a církevních investicích, o církevních osla- zání a kazuálie; tam diakonie – ničí jednotu lásky
k Bohu a lásky k bližnímu. A to je rouhání.

vách a prezentaci ve veřejném prostoru …
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anotace ke II. přednášce

(Diakonie ČCE). Zapojení sboru do přípravy a pro-

O Samaritánovi aneb jak rozuměl „diakonii“ Ježíš

vozu. Nálezy a ztráty, probdělé noci a tak.

Pojem „služba“ (diakonie) je víceznačný a proto ne-

Mgr. Jan Satke (*1975) farář ČCE v Přešticích od r. 2003

bezpečný. Papež se nazývá servus servorum dei a při-

(do r. 2009 na poloviční úvazek souzboří Merklíntom je v katolické církvi tím nejmocnějším. Za „služ- -Přeštice). Ženatý, 43 let, s manželkou vychovávají
bou“ se často skrývá nepřiznané úsilí o moc. Na 4 děti.
otázku po správném („ortopraktickém“) pochopení

anotace

služby (diakonie) odpovídá Ježíš jednoznačně: příbě-

Sborová diakonie v Přešticích

hem o Samařanovi (Lk 10,25–37).

Od roku 2017 existuje ve FS ČCE v Přešticích Denní sta-

Mgr. Zita Nidlová povede dílnu; je vedoucí odd. fun- cionář Kristián. Svou péči zaměřuje na dospělé osoby
draisingu ÚCK ČCE. V letech 1999–2009 pracovala na s postižením a seniory. Své služby poskytuje v pracovEvangelické teologické fakultě UK v oddělení grantů, ních dnech týdne od 7 do 16 hodin.
poté 5 let působila na MŠMT jako ﬁnanční mana- Jednou z motivací jeho vzniku bylo pomoci rodinám,
žer operačního programu Vzdělávání pro konkuren- které se starají o své potřebné v domácím prostředí,
ceschopnost a v letech 2013–2018 ekonomicky vedla ovšem během všedního dne musí chodit do práce či
mají jiné povinnosti a na plnohodnotnou péči jim

VOŠ Jabok.

prostě nezbývá čas. Jejich snahu pečovat o své blízké

anotace

doma vnímáme jako důležitou a proto jim stacionář

Jak sehnat peníze k službě (dílna)

vychází svou službou vstříc. Zároveň mají uživatelé

Sborům s ﬁnancováním jejich akcí či potřeb mohou

možnost „oprášit“ svou křesťanskou víru, ve které vět-

pomoci dotace – ať už lokální, národní nebo evropské.

šina z nich vyrůstala.

V dílně se naučíme, jak číst úřednické ptydepe a vy-

Kapacita stacionáře je 10 klientů. V současné době

užít dotační možnosti pro potřeby sboru. Jak odhad-

vzniká přístavba stacionáře, díky níž se kapacita bude

nout možnosti sboru (ﬁnanční, personální, právní aj.)

moci zdvojnásobit.

a vyhnout se zbytečnému riziku? Jak přetavit potřeby

sboru do dotačního projektu – kde je hranice, za kte- Ridina Ahmedová je Pražačka, zpěvačka a autorka.
rou už nejít? Dotkneme se i strategického plánování – Má súdánské, židovské a české kořeny. Po letech v Afjak být připraven na neznámé výzvy, které teprve při- rice žije od konce 80. let v Čechách. Jako zpěvačka vyjdou? A celé to okořeníme několika praktickými pří- šla z jazzu. Postupně nalezla jedinečný způsob práce
klady.

s hlasem jako rezonanční deskou osobnosti. Rozjela

Téma dílny se může i posunout nebo vyvinout v závis- a vede Hlasohled, centrum pro práci s lidským hlalosti na složení účastníků – podle jejich dosavadních sem.
zkušeností s granty nebo konkrétních potřeb.

anotace
Čas pro hlas: Dílna, která se promění ve společný

Mgr. Anna Peltanová (*1990) farářka ve Vanovicích

koncert. Od vlastního dechu k hlasu a mnohohlasu.

Mgr. Ondřej Macek (*1980) farář v Nosislavi.

Vhodné pro každého, kdo pracuje se slovem, a tedy
i hlasem.

anotace
Sborová diakonie v Nosislavi
Vznik a fungování Chráněného bydlení v Nosislavi
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Návštěvy středisek a škol Diakonie ČCE

Mgr. Pavel Hanych (*1983) vedoucí oddělení komuni-

(VIZ! všechny informace jsou v přiloženém souboru kace Diakonie ČCE. Teolog, muzikant, kreativec, Pražák a sparťan.

z Diakonie)

1. Praha Stodůlky, stacionář, speciální škola Vla- Mgr. Daniel Heller (*1976) farář ve Valašském Mezichova 1502/20, Praha 13 – Stodůlky, MHD: Metro B – říčí a středisku Diakonie ve Valašském Meziříčí
Stodůlky; začátek prohlídky v 9.00 a v 11.00

Mgr. Aleš Gabrysz (*1972) ředitel střediska Diakonie

2. Praha Strašnice, stacionář, speciální škola Sara- ČCE v Krabčicích
tovská 3392/8, Praha 10 – Strašnice, MHD: Metro A –
anotace
Strašnická; začátek prohlídky v 9.00 a v 11.00
3. Praha Krč, Michle, centrum denních služeb, Diakonie ČCE a spiritualita (Pavel Hanych, Jan
chráněné bydlení, speciální škola Šípková 1838/1, Soběslavský, Štěpán Brodský)
Praha 4 – Krč, MHD: Metro C – Kačerov a bus směr Kdo je Diakonie ČCE? Znáte poslední trendy a vývoje
v diakonické práci? Slyšeli jste o komunikační strategii
IKEM, začátek prohlídky v 9.00 a v 11.00
4. Praha Žižkov (Prokopova), bližší představení po- Diakonie ČCE? Nejnovější informace o Diakonii ČCE,
radny Lifetool, okrajem i další služby SCPS Proko- které by měl znát každý!
pova 4, Praha 3 – Žižkov, MHD: tram 9, 26 Lipanská, Protože se Diakonie považuje za dospělou dceru ČCE,
dbá na duchovní a pastorační péči, pracuje se spirituzačátek prohlídky v 9.00
5. Krabčice, domov pro seniory, domov se zvlášt- alitou klientů i zaměstnanců. Jaké jsou spirituální poním režimem Rovné 58, Krabčice, začátek prohlídky třeby v Diakonii? Jaké nástroje Diakonie používá pro
v 10.00 na místě (v případě vlastní dopravy), sraz a od- práci se spiritualitou?
jezd diakonickou dopravou: v 9.00 na Belgické 22

anotace

6. Libice nad Cidlinou, domov pro seniory Husova 2,

Vize spolupráce Diakonie ČCE a ČCE

Libice, začátek prohlídky v 10.00 na místě (v případě

moderovaný panelový rozhovor

vlastní dopravy), sraz a odjezd diakonickou dopravou:

Jan Soběslavský, Štěpán Brodský, Aleš Gabrysz, Da-

v 9.00 na Belgické 22

niel Heller

7. Praha, Belgická 22, Diakonická Akademie: jak se

Pavel Hanych – moderátor

řídí ústředí, HRS Belgická 374/22, Praha 2, MHD: Me-

Diakonie ČCE chce se svou zakladatelskou církví spo-

tro A – Náměstí Míru, začátek prohlídky v 9.00, sraz

lupracovat. Střediska a školy Diakonie mají partner-

na místě

ské sbory. Zástupci sborů (faráři i laici) vstupují do

zařízení Diakonie. Klienti diakonických zařízení naMgr. et Mgr. Jan Soběslavský (*1979) ředitel Diakonie vštěvují sborové akce. Církev zřizuje institut diakoČCE, dříve ředitel střediska v Brně. Vystudoval teologii nátu. Společně přemýšlíme o vhodné formě kaplana práva. V řídící diakonické práci se specializuje na HR ské služby v sociálních službách. Kde vidíme možnosti
(lidské zdroje, personalistiku). Autor konceptu propo- optimální spolupráce Diakonie ČCE a ČCE? Co si o tom
jení diakonických hodnot s kompetenčním modelem. myslíte? Jaký na to máte názor?
Mgr. Štěpán Brodský (*1973) náměstek ředitele Di-

Mgr. Tomáš Jun (*1986) farář v Ústí nad Labem

akonie ČCE se zodpovědností za etiku, komunikaci
a fundraising. Dříve farář ČCE v Třebenicích a Hradci
Králové.
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kém Brodě a jako kaplanka ve věznici Jiřice. V letech

Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

působí jako vyučující v oboru sociální pedagogika na 2013–2015 v rámci družebního projektu pracovala
Katedře pedagogiky FF UK, zároveň je systemickou jako farářka ve Skotské presbyterní církvi ve sboru
terapeutkou a supervizorkou v sociálních službách. Stromness na orknejských ostrovech. Je vdaná, má
Je autorkou řady odborných publikací a členkou ře- 4 děti.
šitelských týmů výzkumných projektů, aktuálně za- Téma hranic se mi jeví jako jedno ze tří ústředměřených zejména na profesní dráhy sociálních pe- ních témat farářské praxe (hranice, mísení rolí,
dagogů a na digitální gramotnost učitelů. Vzdělává moc/bezmoc). Domnívám se, že kolem nich se točí
také učitele v programech dalšího vzdělávání a spo- většina našich vnitřních a vnějších kon liktů a z nich
lupracuje jako expert s Národním ústavem pro vzdě- vyplývají další jevy (otázky kolem motivace, skrývané
lávání v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání. Má
či nevědomé agrese i citové vyprahlosti). V náročné
ráda svou rodinu a ve volných chvílích se věnuje sbopraxi ve Skotsku jsem si na své hranice sáhla v oblasrovému zpěvu.
tech potlačování vlastních emocí ve velké frekvenci
pohřbů, jinde jsem překročila hranice vlídnosti a na-

anotace

Mezi skutkařením a službou – k rizikovým motiva- razila také na hranice své mentální kapacity se jmény,
daty, jazykem. Pomáhá mi „vynořování nad hladinu“
cím pomáhajících profesí
Přednáška se zaměří na charakteristiku skrytých mo- v neutrálním prostředí a snižování tlaku tím, že si netivací, k jejichž uspokojování dochází prostřednic- chávám otevřené dveře pro změnu. Cílem vstupu je
tvím výkonu pomáhajících profesí a upozorní na je- podělit se s kolegy o svá selhání i naději.
jich rizika pro pracovníky i klienty.

Mgr. Štěpán Janča (*1972) se narodil v Ostravě, vyrostl ve sboru Vítkovickém, dnes již pohřbeném. In-

Hranice služby, aneb jak jsem narazil/a (a proč jsem spirace ke službě nasával (kromě ETF) na Travné, v setoho přesto nenechal/a)
niorátním i celocírkevním odboru pro mládež, v AngMgr. Ruth Šormová (*1965) vystudovala magisterský lii, Keni, Skotsku a Norsku. Ženat a třídětný. Šumař,
obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě folkáč a gospelista. Od podzimka 1997 je zalezlý ve
UK v Praze. Od roku 1984 se věnuje práci v sociál- Slezské Orlové, zápolí sám se sebou i s okolnostmi
ních službách a neziskovém sektoru. V rámci své pro- a svérázy Karvinska. Naráží v jednom kuse, ale zatím
fesní kariéry se zaměřovala také na rozvoj fundrai- se – z Boží milosti – vždycky zvedl a otřepal.
singu a PR. V letech 1990–1992 byla poslankyní FS Mgr. David Sedláček (*1974) pochází z Brna. Církevně
ČSFR za Občanské fórum, poté založila a vedla stře- byl dlouho dobu doma v nosislavském sboru. Vystudisko Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi a od roku doval ETF UK, dva semestry také na evangelické teo2010 byla osm let ředitelkou obecně prospěšné spo- logické fakultě v Rostocku. Devět let působil jako venlečnosti Portimo v Novém Městě na Moravě. Od září kovský farář v Krouně, zde sbíral své první zkušenosti.
2018 je ředitelkou Cesty domů.
Nyní působí jako farář v Miroslavi, kromě běžné sboMgr. Magdaléna Trgalová (*1986 )je farářka ČCE rové práce, vykonává pravidelná bohoslužebná shrov Praze 6 – Dejvicích, supervizorka, vedoucí pasto- máždění v Domově Důchodců Božice a ve středisku
račního semináře vikariátu. Působila ve sboru v Čes- Diakonie Mirandie.
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