
    
 

 
 

Institut ekumenických studií v Praze, Vyšší odborná škola Jabok a Ekumenický institut 
Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy zvou na 54. víkendový seminář 

pro zájemce o teologii 
 

„Nebraňte jim jít ke mně“: 
uvádění dětí do křesťanství 

 
4. – 5. listopadu 2022, VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 

 
PROGRAM 

 
I. blok: pátek 4. 11. 
17.00 Uvítání hostů a uvedení do tématu semináře: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. (ETF 

UK/Jabok) 
 
17.10-18.00 Úvodní přednáška s diskusí 
Doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D. (HTF UK): Současné děti a vedení k víře – 

cesta mezi autenticitou a teorií 
 
18.00-19.00 Příklady práce s dětmi v církvích 
F. Lenka Ridzoňová – předsedkyně Poradního odboru pro práci s dětmi Českobratrské 

církve evangelické 
F. Pavel Fér – předseda Dětského odboru Církve bratrské 
 
Páteční večerní program 

 Slavení liturgie – předsedá Jana Hofmanová (studentská farářka ETF UK/ČCE), 
připravují studenti 2. ročníku TKT ETF UK 

 Večeře ve stylu „přines a sdílej“ 
 Možnost neformálních rozhovorů 

 
II. blok: sobota 5. 11. 
9.00 Otevření dne s biblickým slovem a modlitbou: studenti 2. ročníku TKT ETF UK 
 
9.10 ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (KTF UK/Pedagogické centrum při 

Arcibiskupství pražském): Hodnotová výchova [online] 
 
10.00 přestávka na kávu a čaj 
 



10.30 PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. (HTF a 3LF UK/TF JU/Jabok): Výzvy v 
náboženské výchově 

 
11.00 ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D. (Katechetické sekce České biskupské konference): 

Katecheze dětí ve světle posledních církevních dokumentů 
 
11.30 diskuse s oběma řečníky 
 
12.00 – 13.00 lehký oběd 
 
III. blok: 5. 11. 
Paralelní seminární skupiny 
 I. kolo: 13.00 – 14.00 
 14.00 – 14.30 přestávka na kávu a čaj 

II. kolo 14,30 – 15,30 
 
Témata a vedoucí skupin 

A. Jak probouzet zájem o víru a osobní vztah s Bohem u dětí raného školního věku 
- vede Jana Zajícová, autorka knihy Bůh je tady! (Portál 2018), vyučuje na Jaboku 
 

B. Jak komunikovat víru při doprovázení neslyšících lidí 
- vede Alena Voráčová (pastorační asistentka) ve spolupráci s Romanou 
Petráňovou (tlumočnicí v českém znakovém jazyce) z katolické farnosti pro 
neslyšící 
 

C. Participace dětí při bohoslužbách 
- vede Pavel Hradilek, autor knihy Bohoslužba jako cesta k smíření: křesťanská 
liturgika (IES 2018), vyučuje na Institutu ekumenických studií 

  
15.30 – 16.00 Závěrečná diskuse a zakončení semináře 
 

 
Zájemci o účast se registrují na adrese hlavního organizátora: 

Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., jandejsek@etf.cuni.cz 
 

Účast na semináři je bezplatná, lze přispět na občerstvení. 
 

Seminář se koná jako součást projektu Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 
„Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“. 


