
 
 
 
Vedete farní společenství seniorů? Nebo naopak chybí tato služba ve farnosti? 
 
Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Pastoračním střediskem 
Brněnského biskupství v rámci stálé nabídky vzdělávání pro práci se seniory,  
vám nabízí kurz: 

Vedoucí farního společenství seniorů 
 

Termín konání: 14. – 18. 10. a 5. – 6. 11. 2013  
Místo konání: Římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba, Jakubská 11; 602 
00 Brno  
Čas konání:   8.30–15.45 hod., celkem 60 vyučovacích hodin                   
                       Včetně přestávek na kávu a přestávky na oběd. 
Cena:  zdarma  
Pro osoby, které vedou nebo budou vést farní společenství s doporučením faráře. 
Doporučený, ale dobrovolný, příspěvek na tisk materiálů a náklady 500 Kč. 
 
Lektoři: R. D. Mgr. Roman Kubín 
              referent pro pastoraci brněnské diecéze 
              Dana Žižkovská 
              pastorační asistentka, vedoucí vzdělávání pro práci se seniory 
              Michaela Nešporová 
              trenérka  paměti III. stupně a cvičitelka zdravotní tělesné výchovy III. stupně 
              Mgr. Irena Chaloupková 
              lektorka a koordinátorka volnočasových a relaxačních aktivit 
 
Můžete se těšit na: 
 40 hodin plných inspirace a nápadů jak na stáří očima víry, tak i tipů pro 

vlastní vedení společenství, kompetence vedoucího společenství, přípravu 
materiálů, témat i řešení obtížných situací ve skupině; 

 4 hodiny vlastního zpracování jednoho tématu setkání; 
 16 hodin nácviku praktických dovedností  a aktivit, které ve farním 

společenství můžete využít; 
 konkrétní vypracovaný metodický materiál pro vedení farního společenství 

seniorů na 1 rok s křesťanskými tématy;  
 osvědčení pro práci se seniory ve farnosti. 

 
Počet účastníků: 20 
 
Jak, kde a dokdy se přihlásit? 
Písemně vyplněním přihlášky s doporučením místního faráře do 13. září 2013. 
 (Pro rezervaci místa v kurzu můžete zaslat e-mail dana.zizkovska@crsp.cz)  
 
Kontakt: 
Dana Žižkovská, Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno   
 
Doporučujeme,  aby pro vedení společenství seniorů, byli připraveni absolvováním 
kurzu dva vedoucí (z hlediska zastupitelnosti a vzájemné podpory). 



 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ 
VEDOUCÍ FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 

14. – 18. 10. a 5. – 6. 11. 2013, Brno 
 

Farnost……………………………………………………………………………………….. 
 

1. Jméno, příjmení……………………………………, rok narození …………….. 
 

Kontakt:  
E-mail…………………………………………………, mobil ……………………. 
 
Adresa: ……………………………………………………………………………... 
 
Farní společenství nevedu / vedu od roku……………………………………. 
 
 

2. Jméno, příjmení……………………………………, rok narození …………….. 
 

Kontakt:  
E-mail…………………………………………………, mobil ……………………. 
 
Adresa: ……………………………………………………………………………... 
 
Farní společenství nevedu / vedu od roku……………………………………. 
 

 
Doporučuji výše jmenované zájemce o kurz a potvrzuji, že je osobně znám  
a využiji jejich vzdělání pro práci ve farnosti se seniory. 

 
 
 
 
………………………………………………………(razítko a podpis místního faráře)  
 

1. Přihlašuji se na kurz v Brně 
2. Mám zájem o realizaci kurzu mimo Brno, nejlépe v ………………………. 
* prosím vyberte 
 

Kontakt pro vyplněnou přihlášku: 
 
Dana Žižkovská 
 
pastorační asistentka 
vedoucí Vzdělávání pro práci se seniory, 
dobrovolníky a mezigenerační dialog 
 
Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno 602 00 
 


