
 

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice 

 
pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference  

a Arcibiskupství olomouckého, 

ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou  

Univerzity Palackého v Olomouci, 

za účasti zahraničních hostů (Rakousko, Vídeň; Slovensko, Martin), 
 

pořádá ve dnech 29. 9. až 2. 10. 2014 ve Stojanově na Velehradě 

 
 

 
 

věnované 

 

vybraným kapitolám 

z pastorace 

a spirituality nemocných 

a religionistiky. 
 

 

 

 

 

 

                  

 



 
PROGRAM 

Zahájení a ukončení setkání: 

 v pondělí 29. 9. od 16 hod. příjezd a ubytování účastníků, v 18 hod. večeře; 

 ve čtvrtek 3. 10. po obědě v 12.15 hod. 
 

Duchovní obnovu povede P. ThLic. MUDr. Bogdan Sikora, OFM Conv., 

 začátek: v pondělí 29. 9. v 19 hod. modlitbou nešpor; 

 konec: v úterý 30. 9. modlitbou v poledne. 
 

V úterý 30. 9. proběhne jednání Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR: 

 v 12.45 hod. zasedání výboru a revizní komise KANK v ČR 

 v 18.45 hod. zasedání valné hromady KANK v ČR. 
 

Úterý 30. 9. od 14 hod. do 17.30 hod.: 

 pohovory nemocničních kaplanů - katolíků dle Dodatku č. 1 (Část IV. Přechodná 

ustanovení, odst. 5) k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC1 

 pro studenty CŽV studijního programu Nemocniční kaplan blok výuky2 
 

Odborné přednášky s diskusí 

I. blok: Religionistika 

Středa 1. 10.  

8:45 Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.: Nástin současné náboženské scény v ČR 
 

10:15 Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.: Vybrané otázky pastoračního poradenství 

v oblasti sekt a sektářství 
 

II. blok: Spiritualita nemocných a umírajících 

Středa 1. 10. 

14:00 Mgr. Anna Hrtúsová: Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém?  

(Čo povedať/poskytnúť pacientovi, ktorý sa dozvedel pravdu.)  
 

16:00 P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský:  Spiritualita umírajících aneb Asistencia počas 

pôrodu do nového života 
 

19:00 Pro studenty CŽV studijního programu Nemocniční kaplan blok výuky. 
 

III. blok: Pastorace nemocných  

Čtvrtek 2. 10.  

8:45 P. Mgr. Walerián Bugel, dr:  Konfesní podmíněnosti péče křesťanských církví  

o nemocné a možnosti ekumenické spolupráce v této oblasti 
 

10:15 P. Mgr. Walerián Bugel, dr:  Specifika liturgických i paraliturgických obřadů  

v rámci poskytování zdravotnických a sociálních služeb 

 
                                                           
1 Termín pohovorů je vypsán pro nemocniční kaplany - katolíky, kteří neabsolvují  CŽV studijní program Nemocniční kaplan. 
2 Pro studenty CŽV studijního programu Nemocniční kaplan na CMTF UP je povinné účastnit se vypsaných bloků výuky a 

odborných přednášek. 



Informace o přednášejících 
 

P. ThLic. MUDr. Bogdan Sikora, OFM Conv. 

 1973 - 1979 studium LF UP v Olomouci 

 1980 - 1993 lékařská praxe na interních odděleních v nemocnicích Orlová a Český Těšín, 

v lázních Karlova Studánka, při práci dálkové studium teologie v Olomouci  

 1994 vstup do kláštera minoritů v Brně, 1995 - 1996 noviciát v Kalwarii Paclawské v Polsku 

 1996 - 2000 studium Katolické teologické fakulty UK v Praze, na konci studia jáhenské svěcení  

 2000 - 2002 postgraduální studium v Římě, 2001 kněžské svěcení 

 2002 - 2004 působení při kostele svatých Janů v Brně, 2004 - kvardián konventu a farář v Jihlavě 

 od r. 2008 - provinciál řádu minoritů 
 

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 

 vedoucí katedry religionistiky na Husitské teologické fakulty  Univerzity Karlovy 

 docent na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 

pobyty v zahraničí: 

 akademický host v podzimním trimestru oboru sociologie náboženství a nová náboženská hnutí na 

Londýnské škole ekonomie a politické vědy (Velká Británie)  

 absolvent programu Fulbrightovy nadace „Náboženství ve Spojených státech“ na Kalifornské 

univerzitě v Santa Barbaře (USA) a akademického programu na Wheaton College (USA) 

další odborná angažmá  

 členství ve Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů   

 šéfredaktor populárně odborného časopisu o současné náboženské scéně Dingir  

publikační činnost 

 Netradiční náboženství u nás. Praha: Dingir, 1998 

 Hnutí Grálu. Praha: Dingir, 2003; (spolu se Z. Trtíkem). 

 Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Náboženství, církve, sekty, duchovní 

společenství. Praha: Portál, 2004. 

 Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Praha: Portál, 2005. 

 Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Alfa Publishing, 2007.  

 Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Praha: Alfa Publishing, 2009. 

 Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012; (spolu s P. Duškem a J. Motlem). 
 

Mgr. Anna Hrtúsová 

Štúdium: 

 SZŠ M. R. Štefánika - Diplomovaná všeobecná sestra, 1997 

 JLFUK Fakulta ošetrovateľstva, bakalárska práca: Psychohygiena v práci sestry, 2007 

 VŠZaSP sv. Alžbety, magisterská práca: Bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení, 2009  

Práca: 

 Martinská fakultná nemocnica: Chirurgická klinika, 1997-2009  

 Caritas: Diplomovaná sestra v domácej starostlivosti, 2009-2011 

 AKH Wien: Všeobecná chirurgia, 2011- doteraz 
 

P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský 

 ošetrovateľská prax na oper. sál, RZP, urgent, dobrovoľníctvo v práci s mentalne retard.  

 po štúdiu teológie v B. Bystrici postgraduál kresť. filozofia v Ľubline  

 15ročná prax nem. kaplána: 4 r. Roosevelt. nemocnica B. Bystrica, 11 r. Univ. nemocnica Martin 
 

P. Mgr. Walerián Bugel, dr 

 odborný asistent na Katedře liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci 

 vědecko-výzkumné zaměření: východní liturgie, ekumenické dimenze liturgie, antropologické 

předpoklady slavení 
 



Informace pro účastníky 
 

Účast na duchovní obnově ve dnech 29. 9. - 30. 9. (pondělí - úterý) doporučujeme, není povinná. 
 

Pro členy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice je povinná účast na zasedání 

Valné hromady KANK v ČR v úterý 30. 9. v 18.45 hod. Svou neúčast je nutné řádně omluvit zasláním 

e-mailu na sekretariát.kank@seznam.cz s uvedením důvodu absence. 
 

Ubytování a stravování 

Cena za ubytování a stravování po celou dobu pobytu,  

tj. od 29. 9. (večeře) do 2. 10. (oběd) = 3 celé dny 

1 L apartmán 1590,- Kč 

2 L apartmán 1440,- Kč 

1 L 1350,- Kč 

2 L 1260,- Kč 

 

Cena za ubytování a stravování po dobu odborného 

programu, tj. od 30. 9. (večeře) do 2. 10. (oběd) = 2 celé dny 

1 L apartmán 1060,- Kč 

2 L apartmán 960,- Kč 

1 L 900,- Kč 

2 L 840,- Kč 
 

 z toho ubytování: 

Pokoj 1 noc  

1 L apartmán 350,- Kč 

2 L apartmán 300,- Kč 

1 L 270,- Kč 

2 L 240,- Kč 
 

 z toho stravování: 

Snídaně  40,- Kč 

Oběd 80,- Kč 

Večeře 60,- Kč 

 

Platba za ubytování a stravování se hradí hned po příjezdu v přijímací kanceláři v 1. patře na Stojanově;  

o zaplacení je možné vystavit doklad. 

 

Konferenční poplatek 400 Kč / pro účastníka CŽV NK na CMTF UP 150 Kč uhraďte bankovním 

převodem na účet KANK v ČR: 110218588/2010, VS: 113, členové KANK v ČR jako specifický symbol 

uvedou část rodného čísla před lomítkem. 

Pokud účastník požaduje vystavit doklad o jeho zaplacení, uvede to v závazné přihlášce.  
 

O absolvování odborného programu setkání obdrží účastník potvrzení od hlavního pořadatele setkání 

(KANK v ČR), které dokládá, že z kvalifikačních požadavků na vzdělávání nemocničních kaplanů a 

pastoračních asistentů v přechodném období uvedených v Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve 

zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice z 12. 12. 

2011 (Část IV. Přechodná ustanovení, odst. 4 úsek A. písm. b) a odst. 4 úsek B písm. b), si doplnil znalosti 

v oblastech: pastorace a spiritualita nemocných a religionistika (viz tamtéž odst. 6 písm. a) a písm. b). 

 
Prosím, vyplněnou přihlášku (uvedena v příloze) zašlete nejpozději do 15. 9. 2014 na adresu: 

sekretariat.kank@seznam.cz 
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