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Milí členové, příznivci a přátelé České křesťanské akademie!
Končí letní semestr a před námi jsou ještě dvě akce, které bychom Vám chtěli nabídnout.
Nejprve si krátce připomeneme, co už bylo.
15. března Bezdomovectví, jiný časoprostor
Přednášel PhDr. Petr Prinz, vedoucí olomouckého střediska pro lidi bez domova Samaritán.
Přednáška byla velmi zajímavá, P. Prinz má hodně praktických zkušeností s lidmi bez přístřeší
a uměl o tom velmi dobře mluvit. Této přednášky se zúčastnila Zuzana Knopfová, zástupce
Charity Šternberk, a pohovořila o zkušenostech přímo z našeho města.
26. dubna Vitráže v kapli kláštera sester klarisek – kapucínek
Přednáška se konala přímo v kapli sv. Anežky, kde o těchto vitrážích hovořil jejich autor
akademický malíř Jan Jemelka a pokračovala ve farní místnosti, kde mistr posluchačům
představil další vitráže nejen jako umělecká díla. Na tuto přednášku přišlo přes třicet
posluchačů.
25. května Po stopách obrazu pravé Kristovy tváře
Přednášel P. Michael Špaček a přednáška se zabývala pozoruhodným ikonografickým jevem,
kterým je věrný, ne lidskou rukou vytvořený obraz Kristova obličeje, jehož příběh je od
starověku podávaný v celé řadě variací legend, ale i v záznamech historiků. Mrzela nás velmi
malá účast, protože toto téma i prezentace P. Michaela, který přijel až z Mikulčic, bylo velmi
poučné pro každého.
Podařilo se úspěšně zahájit Vzdělávací cyklus o islámu, který děláme ve spolupráci s Radiem
Proglas a o kterém jsme Vás informovali v minulém Zpravodaji. Velké uznání za tuto
iniciativu a celou realizaci patří Standovi. Příprava byla velmi časově náročná a z toho důvodu
pro tento svůj záměr nenašel spolupracovníka. Neodradilo ho to, své myšlenky se nevzdal a
pustil se do díla sám, s pomocí své dcery Helenky. Po poměrně široké propagaci, kdy si webové
stránky uvedeného vzdělávacího cyklu prohlédlo více jak 300 návštěvníků, se nakonec
přihlásilo 27 zájemců.

===================================================================
10. června se chceme zapojit do akce Noc kostelů a pomoct přiblížit návštěvníkům
křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence.

Je potřeba připravit program na zimní semestr. Pošlete nám, prosím, do 25. června své
návrhy na témata, která by Vás zajímala nebo přímo tipy na konkrétní zajímavé osoby či
osobnosti.
Hledáme pomocníka, který by se chtěl věnovat tvorbě plakátů na naše akce.
Kontaktujte Standu nebo cka.st@seznam.
====================================================================

===================================================================
Co jsme ještě tento semestr pro Vás připravili

28. června procházka po Olomouci
Sraz je v 17 hod. na Václavském nám. před katedrálou, kde bude začátek trasy. Hlavní cíl naší
cesty budou parky a zahrady. Přes komplex parkánových zahrad půjdeme směrem do
Bezručových sadů, dále pak do kostela sv. Michala, historickými uličkami na Dolní náměstí a
zakončení bude v klášterní kavárně ÕDE Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie. Délka
procházky bude max. 2 hodiny a v kavárně mají otevřeno do 21 hod. Průvodce nám bude dělat
historik PhDr. Filip Hradil.
10. července tradiční prázdninové setkání
V neděli od 14 hod. zveme všechny Vás i Vaše přátele, kamarády, příbuzné…. na tradiční
posezení a opékání u Knopfů, Smetanova 23. Přijděte v hojném počtu, těšíme se na Vás!
====================================================================
Jak ten čas letí! Už zase budou prázdniny!
Vždycky nás čas ohromuje – jak rychle plyne, jak pomalu plyne, kolik ho už uplynulo. Kam se
ten čas poděl, co nám chybí? Nejsme s to se mu přizpůsobit, nejsme v něm doma. Je-li tomu
tak, může se to jevit jako silný náznak toho, že existuje věčnost a že ta je naším domovem.
Čas, který ti byl dán k žití, je přesně vymezen, a jestliže ho nevyužiješ k dosažení pokoje,
uplyne, a ty uplyneš s ním, a už ho víckrát nebudeš moci využít. (Marcus Aurelius)

A tak Vám přejeme, abyste čas prázdnin a dovolených prožili v pokoji i se svými blízkými.

Dana a Standa

