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Dobré dopoledne vážení a milí, 

 

na začátek mi dovolte jeden citát z Bible, konkrétně z listu Koloským, 3 kapitola, 14 verš: Se 

vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, 

chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 

 

Když jsem hledal jedno slovo, které by nejlépe vyjádřilo moje dnešní pocity, napadlo mě 

slovo vděčnost - vděčnost Bohu i všem lidem, kteří jakýkoli způsobem přispěli k tomu, že se 

letošní netradiční konference může uskutečnit. Slovo „netradiční“ říkám s nadějí, že se tato 

forma konference nestane tradiční, protože - při vší úctě - mi letos budou chybět kuloární 

setkání s lidmi, které mám možnost vidět jednou za čas.  

 

Vděčnost a poděkování jsou slova, která mně napadají v souvislosti s jubilei, která si dnes 

budeme připomínat, ať už se jedná o výročí jednotlivců či organizací.  

 

Většinu z nich přenechám povolanějším, osobně se zastavím jen u jednoho – u 20 let 

Psychosociálního intervenčního týmu, který řada z vás zná pod zkratkou PIT. K narozeninám 

krom depresí, bilancování, a již zmíněné vděčnosti patří určitě i dort. Pokud byste pekli dort 

pro PIT, jaký by byl?  

Za mě by to byl dort pudinkový, protože ačkoli má PIT formu i obsah, je svým způsobem 

těžko uchopitelný, jak usuzuji i z reakcí lidí, kteří se na PIT obracejí nebo se o něj zajímají.   

 

Čím je PIT pro mě osobně? Je příběhem lidí, se kterými se můj život za těch dvacet let tu na 

kratší, tu na delší dobu proťal. Díky PITu jsem na vlastní kůži v těžších obdobích svého života 

poznal, že pomáhat pomáhá, a že když si člověk umí říct o pomoc, není na to sám.   

 

A tak bych rád závěrem a začátkem připil na všechny, kteří mají podíl na tom, že PIT vznikl a 

dodnes funguje. 

 

Bendy Růžička, starokatolický duchovní a člen PITu ČR od roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 



On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Prorok Daniel, kap. 2, verš 21  

Co prospěje člověku, by všechen svět získal, ale své duši ublížil? Evangelium podle Marka, kap. 8, verš 36 
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Letošní konference Svoboda a společenství za nouzového stavu je v pořadí jedenáctá.  

Pojedenácté se na půdě Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy scházíme, abychom  

občansky a odborně promýšleli témata související s neštěstími.  

 

Podzimní transdisciplinární konference Diakoniky překračují obory, síťují a propojují - lidi 

s lidmi, myšlenky s myšlenkami, činy s činy - a také svět akademický se světem praxe. 

Konference spolupořádá řada organizací, především však ETF UK, obor Komunitní krizová a 

pastorační práce - diakonika za svět akademický a Psychosociální intervenční tým ČR za svět 

občanských ctností. 

 

Loni jsme oslavili desetiletí oboru Diakonika, letos slavíme dvacet let trvání Psychosociálního 

intervenčního týmu a spolu s tímto výročím i řadu výročí osobních.  

 

Máme radost, že mnohé a mnozí z letošních přednášejících jsou anebo byli studenty 

Diakoniky. A že do dárkových tašek můžeme dávat kromě darů naší země také Studie a texty 

věnované desetiletí Diakoniky a příručku První psychická pomoc, která vyšla ve spolupráci 

Diakoniky ETF UK (publikační práva na překlad originálu od WHO), Diakonie Českobratrské 

církve evangelické a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.  

 

Přejeme i k dnešní konferenci dobré ovoce spolupráce! 

 

Anna Juráčková, UK ETF Diakonika 

Bohumila Baštecká, PIT ČR  

   

 

 

 

 

 

 

 


