Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP
nabízí pokračování kurzu celoživotního vzdělávání

Večerní Studium II
Spirituality
pro zájemce z řad
veřejnosti

Chcete se zorientovat ve spiritualitě? / Co jsou kritické okamžiky duchovního života? / Má modlitba smysl
pro současného člověka? / Jaké bohatství přináší mistři duchovního života křesťanského Východu a Západu?

každé úterý večer od 3. 3. 2020 do 5. 5. 2020 od 17.35 hodin
Aula CMTF UP, Univerzitní 22 (2. nadzemní podlaží)

10 setkání v letním semestru
akademického roku 2019/2020
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Program letního semestru:

17.35–18.20

Sr. Luisa

Karczubová, Th.D. Důležité faktory duchovního života II.

Pokračování systematického představení tematiky blahoslavenství – rozvinutí podle církevních otců a církevní tradice.

18.30–19.15

doc. dr. Michal

Altrichter SJ, Th.D. Osobnosti křesťanské spirituality II.

Představení důležitých osobností myšlení a duchovního života v dějinách křesťanské spirituality. Například John Henry Newman,
Romano Guardini, Karl Rahner, Šarbel Makhlouf aj. Jde o jejich vyhodnocení podle metodologie spirituální teologie.

19.20–20.05

prof. Pavel

Ambros SJ, Th.D. Spiritualita křesťanského Východu II.

Křesťanská antropologie: poznání sebe; duch a duše; srdce (střežení srdce); problém synergie; zbožštění; otázka tělesnosti – tělo
v antice, bibli, u církevních otců; dualismus; otázka sexuality; nemoc a smrt. Duchovní kosmologie: svět a Boží Prozřetelnost; Boží
Prozřetelnost a otázka zla ve světě; kosmické povolání člověka (eschatologie; apokastaze; dějiny a věčnost).
Podmínky přijetí uchazeče do programu: Přihláška do programu přes Portál CŽV: http://czv.upol.cz/
Délka a cena kurzu: Jeden semestr, 300 Kč za semestr.
Další informace: Referentka CŽV Mgr. Edita Lukášová, e-mail: edita.lukasova@upol.cz, tel.: 585 637 174.
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