
PUBLIKACE CÍRKVÍ K P ŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU 
 

U příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie připravila 
Ekumenická rada církví dvoujazyčnou česko-anglickou publikaci s vloženým CD. Cílem této 
publikace je nejen vést dialog s vládními prioritami pro první české předsednictví v EU a 
představit vlastní vizi církví, ale také shrnout konkrétní praktický přínos církví při budování 
otevřené a zároveň i solidární občanské společnosti.  
 
Struktura publikace 
 
I. část – „teoretická“ (10 str.) 
Úvod předsedy Ekumenické rady církví (2 str.) 
 - zamyšlení nad možným přínosem ČR a křesťanů pro Evropu  
Církve k vládním prioritám (2 str.) 

- dialog s tématy Konkurenceschopná Evropa, Energetika a Otevřená Evropa 
z vládního programu pro předsednictví 

Dialog církví s EU (1 str.):  
- příspěvek předsedy Komise pro církev a společnost Konference evropských 
církví o způsobech spolupráce církví s evropskými institucemi v Bruselu 

Program církví pro české předsednictví (4 str.):  
- přehled témat církví pod hlavičkou „Příspěvek církví k budování otevřené 

občanské společnosti“ a s dvěma hlavními dimenzemi: Sociální (oslovena 
témata Rodina, Výchova a vzdělávání, Diakonie, Marginalizace) a 
Ekologickou (dílčí témata Ekologie, Šetrné a alternativní zdroje, 
Antikonzumní přístup k životu, Lidská a náboženská práva), akce církví 
v období předsednictví, kontakt 

Priority švédských církví (1 str.) 
- témata církví ve Švédsku, tedy v zemi, která převezme předsednictví po 
České republice ve druhém pololetí 2009. 

 
II. část - příklady dobré praxe církví v rámci stanovených témat (12 str.) 
Dvojstránka Diakonie:  

- mapa (na CD interaktivní) s vyznačením zařízení církví pro postižené, 
umírající a pro seniory 

Dvojstránka Rodina:  
- přiblížení křesťanského pohledu a aktivit na podporu rodin 

Dvojstránka Výchova a vzdělávání:  
- mapa s vyznačením zařízení předškolního, základního, středního, 
vysokoškolského i speciálního vzdělávání organizovaného církvemi 

Dvojstránka Alternativní přístupy:  
- příspěvek o zejména klimatické a energetické problematice a konkrétních 
aktivitách církví při hledání alternativních zdrojů energie a šetrných přístupů k 
přírodě 

Dvojstránka Komunitní, poradenské, experimentální aktivity:  
- mapa vyznačující křesťanská zařízení pro trávení volného času i pro řešení 
svízelných životních situací 

Dvojstránka Lidská a náboženská práva: 
  - přiblížení aktivit církví vůči lidem pronásledovaným, zneužívaným a slabým 
 



Publikaci mohou jednotliví zájemci i organizace získat na sekretariátu Ekumenické 
rady církví (Donská 5, Praha 10, tel./fax 271 742 326, e-mail: erc@ekumenickarada.cz) a na 
akcích, které bude církev v souvislosti s předsednictvím pořádat.  

Pro představu si zde můžete prohlédnout ukázku textu publikace a jednu z celkem tří 
map, které v interaktivní podobě jsou obsaženy na CD, jež je součástí publikace a tvoří z ní 
malou encyklopedii církevních aktivit využitelnou i po skončení českého předsednictví 
v Radě EU.   
 
 


