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26. Teologické fórum 
ve spolupráci s Komenského institutem na téma: 

Církevní školství 
Je možné založit církevní školu? Je to vůbec správné? 

Klady a problémy! 
 

Místo konání: Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15 
Datum: pondělí 19. 03. 2018 

09:00-09:30  Registrace 
09:30-09:45  Zahájení a uvedení fóra. (ThDr. Pavel Černý, Th.D.) 
09:45-10:30  Jak založit církevní školu? Je to pro církev břemeno či požehnání?  

(Bohdan Čančík, kazatel Jednoty bratrské v Nové Pace) 
10:30-10:45 Diskuse 
10:45-11:15 Přestávka 
11:15-12:00 Církevní škola a sbor. Klady a problémy z pohledu kazatele. 
  (Martin Běle, kazatel Církve bratrské, Elim v Písku) 
12:00-12:15 Diskuse 
12:15-12:30 Přestávka – polední občerstvení 
12:30-13:30 Proč je církevní školství důležité pro rodinu a společnost?  

(Lesslie P. Johnson, mezinárodní poradkyně pro výchovu 
v Asociaci křesťanských škol-ACSI) 

13:30-13:45 Diskuse 
13:45-14:30  Proč je důležité křesťanské školství? V čem je křesťanská škola 

specifická, čím se odlišuje, co od ní můžeme očekávat? Jak funguje 
financování a jaké potřebuje škola zaštítění? 

(Mgr. Monika Guňková, ředitelka křesťanské školy v Třinci) 
14:30-14:45  Diskuse a ukončení fóra 
15:00-16:00 Členské shromáždění SET 

Prosíme o zaslání přihlášek k účasti do 14. 03. 2018 na adresu: pavel.cerny@cb.cz nebo na adresu: 
SET, Soukenická 15, 110 00 Praha 1. Přihláška je třeba pro zajištění občerstvení a materiálů. Cena 
setkání je 200 Kč na osobu (občerstvení a výdaje spojené s pořádáním fóra). Prosíme zaplaťte na 
účet SET č.: 2500212981/2010. Do poznámky uveďte své jméno a variabilní symbol: 180319. 
Členové SETu platí 150,- Kč na osobu. Studenti oproti indexu 100 Kč. Ti, kteří přijdou bez 
předchozího přihlášení, zaplatí při registraci 150,- Kč a opatří si polední občerstvení sami.  
                            Výbor SET, leden 2018 

mailto:pavel.cerny@cb.cz
mailto:jaromir.stradal@atlas.cz
https://evangelikalni-teologie.cz/
https://etspraha.cz/cs/partnership/group/teologicke-vzdelavani
mailto:pavel.cerny@cb.cz

	26. Teologické fórum

