
 

 

 

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České 

biskupské konference a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  

ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým, pořádá ve dnech 4. 10. – 7. 10. 2015 ve Stojanově na 

Velehradě 
 

XI. formačně vzdělávací setkání pro nemocniční kaplany/pastorační asistenty  

a dobrovolníky v pastorační péči 

v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb, 
věnované tématu 

 „Alternativní spiritualita a medicína v kontextu zdraví“. 
 

PROGRAM 

Zahájení a ukončení setkání: 

V neděli 4. 10. od 16 hod. příjezd a ubytování účastníků, v 18 hod. večeře.  

Ve středu 7. 10. po obědě v 12.15 hod. ukončení setkání. 
 

Duchovní obnovu na téma „Umění milosrdného naslouchání“ povede Mons. Adam Rucki. 

Bude zahájena v neděli 4. 10. v 19 hod. modlitbou nešpor, 

ukončena v pondělí 5. 10. v 12 hod. modlitbou v poledne. 
 

Jednání Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR: 

V pondělí 5. 10. v 12.45 hod. zasedání výboru a revizní komise KANK v ČR, 

v 19.00 hod. zasedání valné hromady KANK v ČR. 
 

V pondělí 5. 10. od 14.00 hod. pohovory (zkoušky) nemocničních kaplanů-katolíků dle Dodatku  

č. 1 (Část IV. Přechodná ustanovení, odst. 5) k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK  

a ERC. 
 

Odborný před-program 

Pondělí 5. 10. 

14:00   Nabídka diskuze na téma „Alternativní medicína a nemocniční kaplan“.  

15:30 - 17:30 P. Mgr. Jindřich Kotvrda: Duše a duch, shody a napětí. Psychoterapie nebo zpověď? 

      Uzdravování duše a ducha. 
 

Odborný program 

Úterý 6. 10. 

9:00 - 11:30 Přednáškový blok I. 

MUDr. Jitka Krausová, OV: Alternativní medicína a křesťan v praxi 

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, PhD.: Alternativní medicína v onkologii a paliativní péči  
 

14:00 - 17:30 Přednáškový blok II. 

MUDr. Emília Vlčková: Homeopatie (přednáška a svědectví ex-homeopata) 

MUDr. Jitka Krausová, OV: Úskalí služby nemocničního kaplana (nad-kristovský syndrom) 
 

19:00 Nabídka diskuze: Duchovní podpora služby nemocničních kaplanů 

a) představení nabídky podpory: Faustinum, neviditelný klášter, Rodina Neposkvrněné,  

Spolek sv. Josefa, živý růženec atd. 

b) otázka světců - patronů KANK v ČR 

c) „adopce“ nemocničního kaplana  
 

Středa 7. 10. Přednáškový blok III. a závěrečná diskuze 

9:00 - 11:30 Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.: Alternativní medicína a spiritualita a zdraví 
 

Změna programu vyhrazena. 


