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 2021/2022

Večerní Studium I
Spirituality
pro zájemce z řad
veřejnosti

každé úterý večer 12. 10. 2021 — 7. 12. 2021 od 17.35
v aule CMTF UP, Univerzitní 22 (2. nadzemní podlaží)
Program:

17.35—18.20
dr. Luisa Karczubová — Ikonograﬁcká zabarvení v duchovním životě I. (KSV/TBIZ1)
Teologie barev sleduje tradici nejen křesťanského Východu, ale je zastoupena u mnohých klasiků
duchovního života na Západě. Proč se na ikonách znázorňuje něco červeně, nebo zase modře, odpovídá
hlubší duchovní antropologii a srdci, středu člověka. Vyslovení a ověření zákonitostí, jejich nastínění
v souvislostech a ukázka modelů je páteří celého kurzu.

18.30—19.15
doc. dr. Michal Altrichter SJ — Proroci Starého a Nového zákona podle spirituální

teologie I. (KSV/PSNZ1)
Přednášky jsou koncipovány podle zásad spirituální teologie. Jde o výběr biblických osobností, které lze
zahrnout pod standardní označení „proroci“. Zamýšlíme se rovněž nad podobou proroctví v dějinách
spirituality, a to vždy s pohledem na biblické modely. Kurz také vyhodnocuje pseudomysticismy a modely
falešných proroctví podle zkušenosti klasiků duchovního života.

19.20—20.05
prof. Pavel Ambros SJ — Spiritualita křesťanského Východu V: Útěk ze světa,

zřeknutí se těla a duchovní boj (KSV/SKV5)
Vztah mezi světem přítomným a světem budoucím je základní otázkou křesťanského stylu života.
Ten zahrnuje svět všeho viditelného i neviditelného. V praxi duchovního života se tento útěk ze světa
projevuje duchovním bojem s tělem, ďáblem a se sebou samým. Kurz je uvedením do této problematiky
prostřednictvím tradice křesťanského Východu.
Podmínky přijetí uchazeče do programu: Přihláška do programu přes Portál CŽV: https://www.cmtf.upol.
cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani/ Délka a cena kurzu: Jeden semestr — 300 Kč Další informace:
Referentka CŽV Mgr. Edita Lukášová, e-mail: edita.lukasova@upol.cz, tel.: 585 637 174

