
Kurz v rámci  
Celoživotního vzdělávání  

na CMTF UP

Formace  
formátorů  
a řeholních  
představených 
Kurz je určen formátorům a představeným řeholních společností. 
Je zaměřen na oblast seberozvoje, oblast vzájemných vztahů 
a schopnost účinně pomáhat svěřeným členům řeholní společnosti. 
Z celé řady témat se jednotlivá víkendová setkání zaměří vždy 
na určitou oblast a odborníci, kteří kurz vedou, dají prostor 
také konkrétním potřebám účastníků a jejich dotazům, 
především v následných praktických cvičeních.

24.–25. 4. 2020
P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann
Autorita: krize autority, 
poslušnost, komunikace, 
manipulace
Zdá se, že autorita nemá 
v dnešní době stejný kredit jako 
v minulosti. Prožíváme určitou 
krizi autority? Téma autority souvisí 
s dalšími ožehavými tématy jako 
svoboda, poslušnost, moc, vliv,  
manipulace, zneužití moci apod.

26.–27. 6. 2020
P. prof. Ing. Mgr. Peter Egýd Tavel, 
Ph.D. OP
Prevence  
a řešení konfliktů
Krize je přirozená součást 
lidských vztahů. Uměním je 
konfliktům předcházet, řešit je 
a případně z nich vytěžit novou 
kvalitu vztahu. Přednášky a následující 
praktická cvičení nabízí vhled, reflexi 
i konkrétní návody na řešení.

16.–17. 10. 2020
P. prof. Ludger Ägidius Schulte 
OFMCap
Formační doprovázení, 
povolání, kritéria, 
požadavky
Co potřebuje umět a jaký by měl 
být zralý formátor? Jak správně 
rozlišit povolání u svých svěřenců? 
Jak jim rozumět a jak jim účinně 
pomáhat na cestě řeholních slibů?



termíny konání: 24.–25. 4. 26.–27. 6. 16.–17. 10. 2020
vždy pátek 17.00–20.15 hod. a sobota 9.00–16.15 hod.  
(celkem 12 vyučovacích hodin)

místo konání: Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Univerzitní 22, Olomouc

způsob přihlášení: online přes web www.czv.upol.cz 
Přihlašovat se je možné od 1. 3. 2020.

výše účastnického poplatku: 2500 Kč při jednotlivém přihlášení
Je možné se také přihlásit do celoročního cyklu za zvýhodněnou cenu 
2200 Kč za víkend. 
V ceně je drobné občerstvení, stravu a nocleh si zajišťuje každý účastník sám.

podmínky otevření kurzu: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 
20 účastníků.

kontaktní osoba programu: Mgr. Edita Lukášová
tel.: 585 637 174
e-mail: edita.lukasova©upol.cz

P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann (nar. 1980)
je diecézní kněz (jáhen a poté kaplan ve farnosti Místek od r. 2005). V letech 2009–2013 studoval 
na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě obor psychologie s psychoterapeutickým výcvikem 
v psychodynamické terapii. Nyní rozšiřuje své vzdělání v daseinsanalytickém psychoterapeutickém 
výcviku. Je ustanoven duchovním správcem farnosti Ostrava-Třebovice, kde dostal dekret pro speciální 
pastorační činnost, a to terapie pro zasvěcené osoby a lidi ve formaci, dále pak pověření k doprovázení 
lidí s homosexuální orientací. Činný je také v duchovních obnovách pro hendikepované.

P. prof. Ing. Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D. OP (nar. 1966)
je slovenský římskokatolický kněz, člen dominikánského řádu, psycholog a psychoterapeut působící 
v České republice a v Rakousku. Od roku 1999 působí na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého a od 14. září 2014 je jejím děkanem. Vede sebezkušenostní daseinsanalytické 
psychoterapeutické výcviky, působí jako poradce, supervizor a věnuje se formaci zasvěcených osob 
a duchovnímu doprovázení seniorů.

P. prof. Ludger Ägidius Schulte OFMCap (nar. 1963)
je profesorem dogmatiky a dějin dogmatu a rektorem na Vysoké škole filozoficko-teologické 
(Philosophisch-Theologische Hochschule) v německém Münsteru. V letech 2001–2009 měl na starosti 
formaci juniorů v německé provincii kapucínů a v současné době spolupracuje na vzdělávání formátorů 
v Německu napříč řeholemi. Je vyhledávaným exercitátorem i duchovním doprovázejícím a autorem řady 
teologických publikací. Svůj vědecký zájem propojuje s praktickou realitou, v oblasti teologie se kromě 
dogmatiky zabývá též znameními času a křesťanskou spiritualitou současnosti. Otázku řeholní formace 
nahlíží v celistvosti lidské osoby, využívá interdisciplinární přístup a nabízí inovativní a inspirativní pohled.


