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Teologické	  fórum	  	  
Exorcismus	  v	  učení	  a	  praxi	  církve	  
Místo:	  V	  budově	  Sboru	  Církve	  bratrské	  v	  Praze	  1,	  Soukenická	  15	  

Datum:	  pondělí	  7.	  10.	  2013	  

Program:	  
09:00	  –	  09:30	  Registrace	  

09:30	  –	  09:45	  Zahájení	  a	  uvedení	  (ThDr.	  Pavel	  Černý,	  Th.D.,	  předseda	  SET)	  

09:45	  –	  10:15	  Praxe	  církví	  v	  21.	  století	  (Ing.	  Petr	  Šimmer	  a	  Mgr.	  Dan	  Drápal)	  

10:15	  –	  10:30	  Diskuse	  

10:30	  –	  11:00	  Ježíš	  jako	  exorcista	  u	  Marka	  a	  starozákonní	  pozadí	  tohoto	  pohledu	  u	  Izajáše	  
(Pavel	  Hejzlar,	  Ph.D.)	  

11:00	  –	  11:15	  Diskuse	  

11:15	  –	  11:45	  Biblická	  perspektiva	  exorcismu	  (Jaroslav	  Brož,	  Th.D.,	  S.S.L.,	  KTF	  UK)	  

11:45	  –	  13:00	  Přestávka	  (polední	  občerstvení)	  

13:00	  –	  13:15	  Diskuse	  

13:15	  –	  13:45	  Pojetí	  nadpřirozeného	  světa	  v	  teologické	  reflexi,	  	  
pohled	  religionistiky	  na	  exorcismus	  (Doc.	  Pavel	  Hošek,	  Th.D.,	  ETF	  UK	  a	  ETS)	  	  

13:45	  –	  14:15	  Diskuse	  

14:15	  –	  14:45	  Vztah	  psychologie,	  psychiatrie	  a	  exorcismus?	  	  
(Doc.	  MUDr.	  et	  ThDr.	  Max	  Kašparů,	  Ph.D.)	  

14:45	  –	  15:15	  Diskuse	  

15:15	  –	  15:45	  Shrnutí	  a	  ukončení	  teologického	  fóra	  

	  
	  

Prosíme	  o	  zaslání	  přihlášek	  k	  účasti	  do	  2.	  10.	  2013	  na	  adresu:	  pavel.cerny@cb.cz	  nebo	  písemně	  
na:	  Dr.	  Pavel	  Černý,	  Soukenická	  15,	  110	  00	  Praha.	  Přihláška	  je	  třeba	  pro	  zajištění	  občerstvení,	  
které	  je	  zahrnuto	  v	  registračním	  poplatku.	  	  
	  
Srdečně	  zveme	  na	  toto	  setkání.	  V	  jeho	  průběhu	  bude	  možné	  zakoupit	  dosavadní	  sborníky	  
Evangelikální	  fórum	  za	  sníženou	  cenu	  100.	  Členové	  SETu	  mají	  též	  20%	  slevy	  na	  všechny	  knihy	  



vydané	  nakladatelstvím	  Návrat	  domů,	  které	  si	  mohou	  objednat	  přímo	  na	  setkání.	  K	  prodeji	  jsou	  
též	  čísla	  časopisu	  Theologia	  vitae	  za	  130	  Kč.	  
	  
Cena	  setkání	  je	  150	  Kč	  na	  osobu	  (občerstvení	  a	  další	  výdaje	  spojené	  s	  konáním).	  Platit	  je	  možné	  
převodem	  na	  účet	  (číslo	  účtu	  SET	  je	  v	  záhlaví	  této	  pozvánky,	  variabilní	  symbol	  71013).	  Stačí	  také	  
zaplatit	  v	  hotovosti	  při	  registraci	  až	  na	  místě.	  Pro	  členy	  SETu	  platí	  cena	  120	  Kč	  na	  osobu.	  	  
	  
Bezprostředně	  po	  ukončení	  Teologického	  fóra	  se	  bude	  konat	  krátké	  členské	  shromáždění	  SET.	  
Prosíme,	  počítejte	  s	  tím.	  
	  

Výbor	  SET,	  září	  2013	  


