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KONFERENCE DUCHOVNÍCH PRACOVNÍKŮ CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

4. – 6. 4. 2018, Klášter Želiv 
 

PROGRAM 
 
 
STŘEDA 4. 4. 2018 
16:00 - 22:00 Možnost ubytování 
18:00 - 21:00 Večeře 
V průběhu večera neformální diskuze, posezení, povídání v klášterní restauraci. 
 
ČTVRTEK 5. 4. 2018 
07:15 Mše svatá - kostel Narození Panny Marie v areálu kláštera 
08:00 Snídaně 
09:00 Zahájení, přivítání - Mgr. Martin Čech, Sekce církevního školství České biskupské konference,

 Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský - Biskupská synoda o mládeži, víře a rozlišování 
povolání - Co to vlastně je? Jak se mě to týká? Co pro to mohu udělat?  

09:30 Trojí porce, trojí trefa? = 2 duchovní pracovníci + 1 zástupce zřizovatele, po 15 min - Školní 
ekumenická spolupráce - bohoslužba, … = Má to smysl? + Jak na to prakticky? + Příprava 
s žáky/studenty? + …? 

 P. Mgr. Robert Bergman, školní kaplan Církevní gymnázium, Plzeň + Mgr. Marta Židková, 
spirituálka Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociálně právní, Brno + Mgr. Helena 
Wernischová, koordinátorka škol Českobratrské církve evangelické 

10:30 Přestávka 
11:00  Současná extremistická scéna - Trendy, možnosti prevence - Mgr. Jiří Pětioký, Odbor 

bezpečností politiky  - Ministerstvo vnitra ČR 
13:00  Oběd 
14:30 Třikrát do hlubin/mělčin? = 2 duchovní pracovníci + 1 zástupce zřizovatele, po 15 min = Proč 

a pro koho a k čemu v té škole jsem a …?  
Mgr. Richard Dračka, spirituál Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola 
Diakonie ČCE, Soběslav + P. Mgr. Petr Matula SDB, školní kaplan Cyrilometodějské 
gymnázium, základní škola a mateřská škola, Prostějov + Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí 
centra pro školy Arcibiskupství olomouckého. 

15:30 Představení účastníků + Tržiště nápadů, podnětů, připomínek, otázek – moderovaná 
diskuse o všem možném i nemožném školně duchovním 

16:00 Přestávka 
16:30 Vyšetřováni kriminality na dětech, mládeži (mravnostní, násilná, …), Zpovědní tajemství vs. 

Oznamovací povinnost  -  PhDr. Pavel Benedikt Stránský, bývalý policista, stávající biskup   
a předseda Synodní rady Starokatolické církve 

18:30  Večeře 
19:30 Prohlídka klášterního pivovaru 
V průběhu večera neformální diskuze, posezení, povídání v klášterní restauraci 

 

 

 

http://www.cirkev.cz/


 

 

PÁTEK 6. 4. 2018 
07:15 Ekumenická bohoslužba - kostel Narození Panny Marie v areálu kláštera 
08:00  Snídaně 
09:00 Nízkoprahová duchovní práce v církevní škole, školském zařízení s mladými lidmi mimo 

církev/ve - Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., školní kaplan VOŠ JABOK, Praha  
11:00 Přestávka 
11:30 Paralelní program: 
 a) katoličtí účastníci. 
 Moderátor - domluva po uzavření přihlášek, příp. Martin Čech, Sekce církevního školství ČBK 
 α) účastníci z církví sdružených v ERC, dalších církví a náboženských společností:  
 Moderuje Mgr. Helena Wernischová, koordinátorka škol ČCE 
12:30 Zakončení - Mgr. Martin Čech 
12:45 Oběd 
14:00 Prohlídka kláštera - pro zájemce 
 
Poznámky:  

- Cílová skupina - konference je určena zejména pro duchovní pracovníky církevních škol, 
školských zařízení a zástupce zřizovatelů, kteří mají tuto oblast v kompetenci. 

- Jednání, ubytování a stravování v klášteře - http://www.zeliv.eu/ . 
- Tržiště nápadů, podnětů, připomínek, otázek (čtvrtek) - připravte si, prosím, pro vaše kolegy 

stručný podnět, otázku, …; jistě vám budou vděčni a vy jim. 
- Paralelní program (pátek) - rozdělení do dvou skupin = katolíci + ERC (příp. další).  Značením 

a), resp. α) jsem se snažil předejít cimrmanovské otázce – proč my jsme béčko? .  
Jde o vytvoření prostoru, který není uzavřen = v případě zájmu může samozřejmě katolík 
navštívit ERC blok a „ERC účastník“ katolický blok. Pod vedením moderátorů budete probírat 
otázky, problémy, potřeby specifické pro danou tradici. 

- Mše svatá a Ekumenická bohoslužba - stejně jako minule oslovím některé z přihlášených   
s prosbou o aktivní účast, přípravu.  

- Materiály - bude skvělé, pokud dovezete k rozdávání či jen k prohlédnutí inspirativní 
materiály (časopisy, knihy, pracovní listy, …). 

 
 
* * * * * * * * * *  

 

Česká biskupská konference 
Mgr. Martin Čech 
vedoucí Sekce církevního školství  
Thákurova 3 
CZ - 160 00 Praha 6 
tel.: +420 220181760 
mobil: + 420 731625964 
mail: cech@cirkev.cz  
www.cirkev.cz 
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