
                  

 
  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

transdisciplinární konference 

Komunitní krizové a pastorační práce - diakoniky 
 

SPRAVEDLNOST JAKO SEN O POKOJI MEZI LIDMI 
bez přístřeší, bez domova, v umírání 

 

 v pátek 12. listopadu 2021, 10 - 15  
Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1, Černá 9  

 
Konference navazuje na tematickou řadu otevřených bytových seminářů roku 2021.  

 

Hlavní otázky konference  
Jak se k sobě mají Boží a lidská spravedlnost?  

 jako příspěvek k základní otázce Jak tu všichni spolu budeme žít?   
 

Tematické bloky konference 
Jak se k sobě mají Boží a lidská spravedlnost v situacích chybění střechy nad hlavou  

Jak se k sobě mají Boží a lidská spravedlnost v situacích umírání   
 

Východiska konference  
Lidstvu se pravděpodobně žije nejlépe z toho, jak se mu kdy žilo. Nerovnost a (dojem 
sociální) nespravedlnosti přetrvávají.  
Sociální smír podle nás znamená, že nerovnost nesmí ubližovat. Smír v komunitním a 
pastoračním smyslu znamená odpustit, „přisednout si (k cizinci)“. Smír z hlediska práva 
znamená narovnání vztahů zasažených špatným činem. Lidé neexistují izolovaně. Hřích 
v křesťanském pojetí anebo trestný čin v pojetí světské spravedlnosti neexistují izolovaně. 
Hříchem ani trestným činem svědomí ani spolužití nekončí. 
Doufáme, že účast (participace) ve svých mnoha podobách může povzbudit dojem 
spravedlnosti. Různými způsoby čelíme vědomí, že naše životní jistoty jsou z podstaty 
nenárokové. Konference má být tudíž setkáním rozmanitých lidí s různou účastí na věci.   

 

Hlavní cíle konference na konferenci i mimo ni   
slyšet se s účastí navzájem při rozdílných postojích a zkušenostech 

hledat odpovědi na hlavní otázky konference z různých mezilidských, mezioborových atd. 
pohledů     

občansky a kriticky myslet a jednat a pěstovat vzájemnost a spolužití i za krizí   

 

Účast na konferenci je bezplatná. Přihlašujte se na: 
https://forms.gle/Qg9yGkwUZhy1hh2P9 

   
Kontakty:  

Bohumila Baštecká, obsah konference: bastecka@etf.cuni.cz 
Anna Juráčková, forma konference: jurackova.anna@gmail.com 

 

https://forms.gle/Qg9yGkwUZhy1hh2P9


Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Žalm 85, verš 11 

Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Dopis apoštola 

Pavla lidem do efezského sboru, kap. 4, verš 28 

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Evangelium 

podle Jana, kap. 14, verš 2  

 

 

 

 

Předběžný program konference – účast přislíbili  
 

10-10.15 Zahájení 
 
10.15-12.15 Lidé bez přístřeší v bytech a hotelech (kulatý stůl; Svět naruby - 
1935) 
Anotace: Situace člověka bez přístřeší obvykle vzbuzuje soucit. Obyvatelé domů 
pobořených tornádem zažili mocné projevy solidarity. Lidé chronicky bez přístřeší - 
„bezdomovci“ - bývají spíše přehlíženi: Proč bychom se o ně měli starat - zavinili si to 
sami.  
Prostřednictvím diskuse o lidech a s lidmi bez přístřeší budeme hledat podoby 
spravedlnosti a smíru ze sociálního, komunitního, pastoračního a právního hlediska. 
Využijeme přitom osobních i výzkumných zkušeností obohacených inspiracemi 
z pandemie covid-19.  
 
Účast přislíbili:  
Jiří Martínek, kolega s osobní zkušeností; Barbora Deutschová, sociální pracovnice 
Maltézské pomoci; Petr Kubala, výzkumník Sociologického ústavu AV ČR; Michael 
Martinek, vězeňský kaplan; Apolena Rychlíková, novinářka; Vladimír Špidla, politik; 
Adam Zábranský, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti 
Oslovujeme: novinářku Hanu Čápovou; ředitelku Probační a mediační služby 
Andreu Matouškovou; a další  
 
12.15-12.45 občerstvení na místě, seznámení s publikacemi z našich dílen  
 
12.45-14.15 Ne/spravedlnost smrti a umírání (panelová diskuse; Vytoužený cíl - 
1982) 
Anotace: „Smrt je na tomto světě jediná spravedlnost, platí úplně pro všechny.“ 
Tato věta bývá někdy doplňována povzdechem: „Ze smrti nemám strach, bojím se 
umírání.“  
V panelové diskusi o smrti a umírání navážeme na první konferenční blok: mnozí lidé 
si přejí umřít doma. Budeme hledat možnosti smíru a podoby spravedlnosti při 
umírání doma i v instituci a uvědomovat si, že umírání je a není soukromá věc.  
  
Účast přislíbili:  
Martina Čapková, vedoucí psycholožka MV-GŘ HZS; Lenka Skálová, vedoucí služby 
Podpora samostatného bydlení; Richard Smejkal, velitel Ústředního krizového týmu 
ČČK; Martina Tesařová, vedoucí odlehčovacích služeb Cesty domů 
Oslovujeme: Moniku Ulrichovou (UK ETF); Markétu Volfovou, sociální pracovnici 
NSANS; Martina Loučku, ředitele Centra paliativní péče; a další 
   
14.15-14.50 Reflexe Boží a lidské spravedlnosti (přednášky s diskusí; Cizí zeď - 
2018)  
Oslovujeme: Pavlu Novotnou (UK ETF) a Jana Roskovce (UK ETF) 
14.50-15 Závěr     


