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V  rámci programů CŽV mají 
na výběr z předmětů Velcí mis-
tři italské malby II. s kunsthis-
toričkou Marií Vymazalovou 
(Opatrnou), Egyptské umění 
s historikem Vítem Vlnasem či 
Význam a poselství Ježíšových 
podobenství s  P. Jaroslavem 
Brožem. Jen do tohoto čtvrt-
ka 21. ledna se lze také hlásit 
na jednodenní kurz P. Josefa 
Prokeše s názvem Evangeliza-

ce, zaměřený více prakticky, 
stejně jako kurz Pastorace ne-
mocných (na ten je přihlašo-
vání otevřeno až do května), 
který povede P. Marek Drábek 
OPraem. Ten učí i kurz Preven-
ce sexuálního zneužívání dětí. 
Podrobné informace o kurzech 
jsou na novém fakultním webu 
czv.ktf.cuni.cz. Za zvýhodně-
nou cenu se do kurzů mohou 
zapsat lidé s nárokem na sta-

robní důchod v rámci U3V, sle-
va může být až čtvrtina běžné
ceny.

Zaměřit se na to, 
co je krásné a trvalé

Kurzy probíhají formou video-
přednášek. „Díky tomu mohou 
lidé navzdory fyzické izolaci 
zůstat v pravidelném kontak-
tu s komunitou na fakultě a vy-
učujícími a  zároveň duševně 
načerpat – když přesunou po-
zornost od pocitů osamělosti 
a obav o vlastní zdraví k tomu, 
co je trvalé a krásné, i v této ne-
lehké době,“ zdůrazňuje Zuza-
na Matisovská, která se na KTF 
stará o celoživotní vzdělávání. 
„Přednášky obvykle doprovází 

prezentace. S technickými pro-
blémy jsme připraveni kdykoli 
pomoci,“ ujišťuje. 

K  online přednáškám se 
lze později vracet, stejně ja-
ko ke kurzům, které se oduči-
ly v zimním semestru: Dějiny
umění I., V co věří křesťané? 
nebo Sv. Ludmila. Mimo no-
vé předměty se zájemci o CŽV 
mohou hlásit na Bibliodrama 
či katechetický kurz Já jsem 
Dobrý pastýř a  další. A  jsou 
jim otevřeny předměty den-
ního studia – oborů Teologie, 
Teologické nauky, Dějiny křes-
ťanského umění, Dějiny evrop-
ské kultury a Aplikovaná etika. 
Přihlášky do celých těchto stu-
dijních oborů (v denní i kom-
binované formě) se uzavřou
28. února. TEREZA ZAVADILOVÁ

Teologie i dějiny umění online
Pět nových online kurzů celoživotního 
vzdělávání (CŽV) a Univerzity
třetího věku (U3V) otevírá v letním
semestru Katolická teologická fakulta UK.
Zájemci se mohou hlásit do 7. února. 

Kalendář
PRAHA
� Patřit k církvi, debata Deni-
sy Červenkové CSFT a Martina 
Staňka, moderuje P. Benedikt 
Mohelník OP, 21. 1. v 19.30 na 
Youtube kanále „Dominikán-
ská 8“. Fratelli tutti – záznam 
debaty Lukáše Noska, P. Josefa 
Prokeše a Petra Štici, Náš digi-
tální domov – záznam debaty 
Gemmy Serrano a Dity Maleč-
kové tamtéž.
� Základy teologie manžel-
ství pro páry, které připra-
vují snoubence na svatbu, 
pořádá 23. 1. Centrum pro 
rodinu Pastoračního stře-
diska. Podle situace mož-

né i  distančně. Přihlášky na
apha.cz.
� Meditace online z kláštera 
Pražského Jezulátka vede P. Pa-
vel Pola OCD každý čtvrtek 
v 18.00, odkaz na pragjesu.cz.
� Mše sv. z katedrály živě na ka-
tedrala.tv nebo facebook.com/
svatovitskakatedrala po celý le-
den každou neděli v 10.00.
� Křesťan a občanská zodpo-
vědnost – rozhovor s Benjami-
nem Rollem, předsedou Mi-
lionu chvilek pro demokracii, 
v podcastu farnosti sv. Terezie 
v Kobylisích. Záznamy pravi-
delných pořadů v  aplikacích 
Spotify či Apple podcasts pod 
„U-podcast“. 
� Setkání  řeholníků,  ře-
holnic a  zasvěcených osob 

6.  2. ,  obřad žehnání sví-
cí v  kostele Všech svatých 
na Pražském hradě v  10.00, 
poté mše sv. v katedrále a se-
tkání s kardinálem Dominikem
Dukou. 
� Pouť ke sv. Valentinu s indi-
viduálním programem 13. 2. 
od 10.00 pro snoubence a pro 
ty, kdo uvažují o manželství, 
v  Královské kolegiátní kapi-
tule sv. Petra a  Pavla na Vy-
šehradě. Přihlášky na apha.
cz. 
� Online Zastavení u  Matky 
Terezy se soukromým ekolo-
gickým zemědělcem Vladimí-
rem Kunclem 14. 2. v  19.00 
na Youtube kanálu „Farnost 
sv. Františka z  Assisi Praha-
-Chodov“. 

ROUDNICE
NAD LABEM
� Klub neznabohů – společ-
né uvažování nad biblickými 
příběhy, které se nás zvláštně 
dotýkají, ať jsme věřící, či ne-
věřící; pro všechny, pro něž 
jsou otázky důležitější než od-
povědi. Každý 2. pátek v měsíci 
v 18.00–20.00 online. Aktuality 
na farnostroudnice.cz.

SVATÁ HORA
� Mše sv. online z baziliky po–
so v  7.00, 9.00 a  17.00 a rů-
ženec v 16.30, v neděli v 7.30, 
9.00, 11.00, 15.30, růženec 
v 15.00, nešpory v 17.00. Více 
na svata-hora.cz.

Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Takový výhled na zasněženou 
Prahu mají v těchto dnech 
premonstráti ze Strahovského 
kláštera. Bohoslužby online
z tamní baziliky Nanebevzetí
Panny Marie si můžete pustit 
každou neděli v 10 hodin na 
Youtube kanále „Klášter 
premonstrátů na Strahově“, 
stejně jako nešpory
(od pondělí do soboty v 17.00 
a v neděli v 19.30). Svaté 
přijímání se podává v neděli 
v kapli sv. Norberta v 9.00, 
11.30 a 18.30. Příležitost ke 
svátosti smíření je na Strahově 
před každou mší svatou. 
 Snímek Václav Roman Kittel


