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
9 setkání v zimním semestru akademického roku 2020/2021

Večerní Studium I
Spirituality
pro zájemce z řad
veřejnosti

každé úterý večer 13. 10. 2020 – 15. 12. 2020 od 17.35
v aule CMTF UP, Univerzitní 22 (2. nadzemní podlaží)
Program:

17.35–18.20
Sr. Luisa Karczubová, Th.D. Duchovní život a symboly křesťanské spirituality I.

(KSV/DZKS1)
Kurz seznamuje s významnými symboly v dějinách křesťanské spirituality. Jsou to témata srdce, kříž, tělo,
krev, ruce, rány a jiné. Symboly jsou vždy vysvětlovány v kontextu duchovního života. Budou zmiňovány
osobnosti křesťanského Východu i Západu.

18.30–19.15
doc. dr. Michal Altrichter SJ, Th.D. Biblické osobnosti a duchovní život I.

(KSV/BODZ1)
Kurz seznamuje s význačnými osobnostmi Písma podle metodologie spirituální teologie. Jde zejména
o osobnosti: Noe, Abrahám, Mojžíš, David, Ester, Eliáš, Daniel, apoštolové, evangelista Jan, Štěpán. Všímá si
jejich duchovního růstu a hodnotí některé jejich interpretace v pozdějších dějinách křesťanské spirituality.

19.20–20.05
prof. Pavel Ambros SJ, Th.D. Spiritualita křesťanského Východu III.

Duchovní sociologie (KSV/SKV3)
Vesmír a lidská společnost byly stvořeny jako jeden celek, tvoří společnou „liturgii“, kterou slaví všechno
jsoucno. Každý tvor má své vlastní poslání, což neznamená, že smí ztratit ze zřetele tuto celkovou
perspektivu. Kurz uvádí do duchovní sociologie, totiž do života společnosti rozvíjející život v Duchu do
sociální roviny. Ta se projevuje ve světě i v církvi. Kurz pojednává také o mikro-sociálních aspektech
duchovního života v pojetí východní teologie (rodiny, situace laika ve světě, povinnosti člověka vůči celku).
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

