Konference „Religion und Alltag – Alltag und Religion“
pořádaná Evangelische Akademie zu Berlin gGmbH pro učitele náboženství.
Místo konání: Evangelische Akademie zu Berlin gGmbH, Berlín, Německo
Doba konání: 7. - 11.října 2008
Doprava: vlak, cena zpáteční jízdenky 100,8 € (proplaceno pořadatelem)
Poplatky: 190 € (uhrazeno pořadatelem)
Program konference
úterý 7. října: v odpoledních hodinách se všichni účastníci sešli v konferenční místnosti. Po představení a
sdělení organizačních věcí následovala úvodní část programu. Promítání nafocených fotografií s možným
náboženským podtextem. Jednalo se rozmanité fotografie: z ulice, z přírody, pohlednice, reklamy ... Tyto
obrázky jsme po zhlédnutí komentovali. Spíše než k samotné práci to posloužilo k odbourání počáteční
nervozity a lepšímu poznání sebe navzájem.
Večer proběhla volná diskuse k možnostem reálného průzkumu náboženského smýšlení.
středa 8. října: dopoledne nám byla Dr. M. Pöhlmannem představena podrobná publikace o náboženském
smýšlení v současném Německu. Jedná se o podrobné studie zachycující statisticky nejen křesťanské
prostředí, ale jekékoliv náboženské projevy. Tyto statické poznatky jsou poté interpretovány.
Následovala diskuse nad tímto tématem, zvláště s ohledem na konkrétní situaci a zkušenosti jednotlivých
účastníků.
Odpoledne byla na programu práce ve skupinách. Témata se vztahovala k současným náboženským a
pseudonáboženským projevům, např.: kult Lady Di a jiných osobností, letniční hnutí apod. Byl jsem ve
skupině, která se věnovala magii, runám, věštění a čarodějnictví. Bylo zajímavé naslouchat zkušenostem
ostatních a jak společně hledat cestu k lidem, kteří toto vyznávají.
Večer byl volný program. Čas jsem využil k prohlídce místních židovských památek.
čtvrtek 9. října: Dopoledne měl přednášku Dr. Thies Gundlach na téma: Religion und Kirche-Religion ohne
Kirche. Podrobně nás informoval o náboženské situaci v Německu s přihlédnutím ke školství a výuce
náboženství. I v samotném Německu je v tomto smyslu nejednoduchá situace, neboť školství si řídí
jednotlivé spolkové země samy. Zajímavé už bylo tedy i samotné srovnání. Rozvinula se zajímavá diskuse
ohledně možností výuky náboženství a etiky v multikulturním prostředí, kdy ve třídách je křesťanů
menšina.
Odpoledne jsme se opět rozdělili do skupinek, které vyrazili do Berlína a fotily různé náboženské a
pseudonáboženské symboly současného města.
Večer bylo opět volno, které většina účastníků, včetně mě, využila k prohlídce některých berlínských
muzeí, která měla včer volný vstup.

pátek 10. října: Dopoledne proběhla diskuse o osobních zkušenostech s výukou náboženství ve školách.
Diskuse byla velmi živá i vzhledem k výše zmíněným skutečnostem. Nediskutovaly se jednotlivé metody,
nýbrž vůbec možnosti a reálnost výuky křesťanství v multikulturních třídách.
Odpoledne jsme se věnovali shlédnutí a komentování fotografií pořízených ve čtvrtek odpoledne. Potom
následovalo shrnutí celého programu konference s komentáři účastníků. V podstatě se jednalo o zpětnou
vazbu pro pořadatele.
Celý program uzavřela večerní pobožnost v kapli.
Celkové vyznění konference je z mého pohledu veskrze pozitivní. Organizačně byla zvládnuta výborně s
pověstnou německou precizností. Téma konference bylo velmi nosné, i když pro české prostředí poněkud
odtažité, vzhledem k jiným problémům týkajících se náboženské situace. Může to být ale pro nás inspirací
pro budoucí roky, až se budeme dostávat do situace, ve které jsou naši němečtí bratři a sestry dnes.
Program byl pestrý i co se činností týče, diskuse byly střídány skupinovou prací i volým programem. K
dispozici byla i možnost návštěvy kulturního programu v centru.
V Praze 7.listopadu 2008
Mgr. Jan Mašát v.r.

