
 

Asociace nemocničních kaplanů   
 

zve nemocniční kaplany a zájemce o kaplanství na  

seminář,  
který se bude konat ve dnech 29. - 30. října 2013 v Nemocnici Na Bulovce  

 

Program: 

 

Úterý 29. října (zasedací místnost „na zámečku“ - vedle I. INT) 
15:00 – 17:00  Osobní konzultace (supervize) s Walterem Strohalem  

              (německy nebo anglicky – nutno předem domluvit s P. Pokorným) 
17:30 – 19:00  Aleš Opatrný: Pastorační péče o nemocné v římsko- 

                                             katolické tradici  
19:00 - 20:00  Večeře a volné povídání (pro všechny)  

20:00 - 20:30  Bohoslužba s liturgií za nemocné  
20:30              Pár tezí k evangelické službě v nemocnicích (W.Strohal) 

20:45 – 21:30  Sdílení a rozhovory  
 

Středa 30. října (učebna Vzdělávacího centra - budova tesko - vedle II. INT) 
  9:00 - 10:00  Zdeněk Vojtíšek: Zdraví a nemoc v pohledu alternativních   

                                                 náboženství   
10:00 - 10:30  Přestávka  

10:30 - 11:30  Pokračování přednášky Zd. Vojtíška; diskuse 

11:30 - 12:00  Setkání s lékařem a sestrou (Chirurgie - JIP) 
12:00 – 12:30 Výstup - reflexe účastníků  

13:30 – 16:00  Osobní konzultace (supervize) s Walterem Strohalem  
              (německy nebo anglicky – nutno předem domluvit s P. Pokorným) 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Kdo je kdo 
 

Walter Strohal – farář evangelické církve ve Württembergu, 10 let klinické pastorační 

praxe v psychiatrii, onkologii, interně a chirurgii, superintendent, pastor odpovědný za 
faráře ve své zemské církvi, průvodce superintendentů; 
 

Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. –  katolický kněz. Založil 1991 Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského. Od roku 2002 vyučuje na Katolické teologické fakultě UK 
v Praze. V rámci Pastoračního střediska i v rámci činnosti Sekce spirituální asistence 

Společnosti lékařské etiky ČLS JEP přednáší pro zdravotníky a pastorační pracovníky o 
spirituální péči.  
 

Zdeněk Vojtíšek - religionista se zájmem o současný duchovní život, přednáší na Husitské 
a Evangelické teologické fakultě, psychoterapeut a poradce. 

                                                                               Pavel Pokorný, za ANK                                                                  

http://www.nemocnicnikaplan.cz/ 

Poplatky: 

za 1 den 100,-Kč, za 2 dny za 200,- Kč  (členové ANK polovinu); 

 

Přihlášky 

e-mailem do 20. října 2013:  <pavel.pokorny@evangnet.cz> 

(dotazy apod. též telefonicky +420 731 314 689) 

mailto:pavel.pokorny@evangnet.cz

