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Duchovní potřeby seniorů a důstojný závěr života

Po každém bloku bude dán prostor na dotazy a krátkou diskuzi k tématu

8:30 – 9:00

Připojení se na online kulatý stůl

9:00 – 9:05

Zahájení a informace k programu

9:05 – 9:45

Duchovní potřeby ve stáří 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Suchomelová Věra, Th.D., 
odborný asistent na katedře pedagogiky Teologické fakulty 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích, výuka před-
mětů vztažených k problematice stáří a sociální pedagogice, 
mj. autorka knihy Senioři a  spiritualita – duchovní potřeby 
v každodenním životě, dlouhodobě se věnuje tématu spiri-
tuality a religiozity ve stáří

OBSAH PREZENTACE:
- objasnění pojmů duchovní potřeby, jejich specifika ve stáří, 

příklady dobré praxe u nás i v zahraničí

9:45 – 10:30

Současný stav a perspektivy duchovní a pastorační 
péče v Diakonii ČCE 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Štěpán Brodský, 
náměstek pro etické řízení, komunikaci, fundraising, člen 
správní rady Diakonie Českobratrské církve evangelické

OBSAH PREZENTACE: 
- význam a role duchovní a pastorační péče v Diakonii
- aktuální a současné zkušenosti, představy a vize, kam a proč 

by to rádi s duchovní a pastorační péčí v Diakonii dotáhli

10:30 – 11:15

Horizontální spiritualita a podpora vícegenerační ro-
diny jako cíl pro roli mobilní specializované paliativní 
péče na zdravotně-sociálním pomezí

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.,
primář Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč, odborný ga-
rant projektu Paliatr Kraje Vysočina, vedoucí konziliárního 
týmu paliativní péče Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně 
a nemocnice Třebíč, specializace geriatrie a paliativní medi-
cína

OBSAH PREZENTACE:
- rodina: partner a zároveň objekt podpory a péče v doprováze-

ní nevyléčitelně nemocných
- horizontální spiritualita: vztahy, společné hodnoty v širší rodi-

ně, zakotvení, „nemoc jako příležitost“, rodinná rada
- víceúrovňový síťový projekt komunitní péče v Kraji Vysočina 

– region Třebíč

11:20 – 11:30

Shrnutí a závěr online kulatého stolu
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