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?
Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP
nabízí pokračování kurzu celoživotního vzdělávání
11 setkání v zimním semestru akademického roku 2018/2019

Večerní Studium I
Spirituality
pro zájemce z řad
veřejnosti

každé úterý večer od 2. 10 2018 do 11. 12. 2018 od 18.10 hodin
Aula CMTF UP, Univerzitní 22 (2. nadzemní podlaží)
Program:

18.10–18.55
Sr. Luisa Karczubová, Th.D. Růst osobnosti v duchovním životě I. (KSV/RODZ1)
Kurz má za cíl seznámit jednoduchým způsobem se zákonitostmi duchovního života. Definuje, co se
rozumí osobností a co nadpřirozeným životem. Hledání prostoru k modlitbě je podepřeno poznáním
zkušenosti klasiků duchovního života. Kurz posluchačům nabízí také základní pilíř pro růst duchovního
života – schopnost rozlišování.

19.00–19.45
doc. dr. Michal Altrichter SJ, Th.D. Teologie papeže Františka (KSV/TPF)
Nabízí získání znalostí pro pochopení teologického stanoviska a diskuzí ohledně pontifikátu papeže
Františka. Posluchačům pomáhá metodicky si osvojit porozumění historických údajů na teologických
základech a posoudit názorová spektra kritiky. Mělo by dojít k souvislému interpretování jeho textů
i k vyhodnocení osobních svědectví o něm.

19.50–20.35
prof. Pavel Ambros SJ, Th.D. Liturgie – vzor modlitby (lex credendi a lex orandi)

(KSV/LVM)
Způsoby modlitby v Novém zákoně a jejich odraz v liturgii; liturgická modlitba jako vzor života křesťana
v Kristu; liturgická modlitba jako model každodenní modlitby; chrám jako model duchovní vize;
eucharistická modlitba jako inspirace osobní modlitby; Matka Boží v liturgii a naší osobní modlitbě; postní
a velikonoční doba jako iniciace do modlitby; modlitba před ikonou v liturgii hodin; kajícnost a odpuštění
v liturgii Svatého týdne; individuální a osobní slavení svátosti pokání.

Podmínky přijetí uchazeče do programu: Přihláška do programu přes Portál CŽV: http://czv.upol.cz/
Způsob ukončení studia: Absolventi získají certifikát o absolvování programu.
Délka a cena kurzu: Jeden semestr, 300 Kč za semestr.
Další informace: Referentka CŽV Mgr. Kristýna Hradilová, e-mail: kristyna.hradilova@upol.cz, tel.: 585 637 174

