Z P R A V O D A J č. 71
neděle Božího milosrdenství 2017

Milí členové, příznivci a přátelé České křesťanské akademie!
Je tu opět Zpravodaj, ve kterém bychom chtěli krátce připomenout naši činnost a
informovat, co nás ještě čeká v tomto akademickém roce.
………………………………………………………………………………………………….

Co bylo
Křesťané v tradiční muslimské společnosti
o této problematice hovořil Jaroslav Franc Th.D.

Stopy sv. Jana Nepomuckého na Moravě
přednášel P. Mirolslav Herold SJ, historik a publicista

Téma zaujalo natolik, že bude určitě pokračování.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní parky USA
přednášející doc. Pavel Nováček nás provedl tentokrát jihozápadní částí USA

100 let od Fatimy
o tomto zjevení a jaké podněty pro duchovní život přináší dnešní době
hovořil doc. Michal Altrichter SJ

Na této přednášce byla velmi hojná účast! Téma zaujalo starší i mladé – nejmladší
z přítomných byla 13letá slečna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------V lednu a v únoru jsme si mohli opět společně zahrát bowling.
Na obou setkáních se objevily nové tváře, přišly i rodiny s dětmi.
………………………………………………………………………………………………….

Co bude
23. května bude poslední přednáška v tomto semestru a bude o radosti a lásce v rodině.

Setkání na bowlingu.
Do prázdnin ještě plánujeme jedno klání v bowlingu; termín dáme zavčas vědět.
Noc kostelů 9. 6. 2017
Letos se opět chceme zúčastnit této akce, stanoviště budeme mít tentokrát ve farní místnosti.
Zde bude větší prostor pro prezentaci naší místní skupiny ČKA. Prosíme o spolupráci a
pomoc při přípravě a zajištění této akce. Kdo může a je ochotný se zapojit, nahlaste se
do 30. dubna - emailem /cka.st@seznam.cz/ nebo telefonicky / Dana 739524352, Standa
734435186/. Následně si domluvíme pracovní schůzku, kde připravíme konkrétní program.
Poslední akce letního semestru.
Návštěva klášterní kaple u sester františkánek v Olomouci s výkladem s. Lucie Cincialové.
Návštěva kaple v Aletti, kde bude ještě možné si prohlédnout knihovnu a seznámit se
s produkcí nakladatelství knih Refugium. Zde bude provázet s. Luisa Karczubová.
Nebylo jednoduché sladit obě prohlídky a vybrat termín.
Tato exkurze se tudíž uskuteční v úterý 6. června, v čase pravděpodobně od 16h do18h
/bude ještě případně upřesněno/. Vzhledem k omezenému prostoru se prohlídek může
zúčastnit maximálně 30 lidí, proto tuto akci nebudeme příliš zveřejňovat a budou se moci
zúčastnit jen ti, kteří se předem nahlásí /bude upřesněno/.
Poté bude možnost společného posezení a popovídání v klášterní Kavárně Ode.

.....................................................................................................................................................
Informace z Emauz.
Na konci ledna se na půdě emauzského kláštera konala volební Valná hromady České
křesťanské akademie. Volil se prezident i oba viceprezidenti. Všechny tři posty zůstaly po
volebním hlasování beze změny; prezidentem na dalších šest let zůstává prof. Tomáš Halík,
1. viceprezidentem Jaroslav Šebek a 2. viceprezidentem Pavel Hošek, oba na tři roky.
Zprávu z letošní Valné hromady si můžete přečíst na webu ČKA.
Za naši MS se zúčastnil Standa Knopf.
10. června se bude konat v Praze zasedání Akademického výboru ČKA.
Přejeme Jiřímu Přidalovi, ať si dá co nejdříve do pořádku nohu, aby se mohl AV zúčastnit!
ČKA se rozhodla společně s Cestovní kanceláří Křížek zopakovat úspěšnou Duchovní cestu do
Izraele. Půjde o osmidenní putování po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma ve dnech
5. – 12. listopadu 2017. Podrobnosti naleznete na webových stránkách akademie:
www.krestanskaakademie.cz

.....................................................................................................................................................
Informace od nás
Půjčování knih.
Jak jsme již informovali, zřídili jsme pro Vás knihovničku. Knihy jsou k zapůjčení na každé
přednášce nebo po domluvě se Standou /tel.734435186/ .
Audionahrávky pro Vás.
Máme k dispozici nahrávku přednášek „Křesťané v tradiční muslimské společnosti“ a
„Stopy sv. Jana Nepomuckého na Moravě“ a také záznam postní duchovní obnovy
P. Františka Kroczeka. Zájemcům na požádání Standa zašle emailem.
Program na zimní semestr akademického roku 2017/2018.
Intenzivně pracujeme na tomto programu, uvítáme Vaši iniciativu a pomoc.
Návrhy, připomínky zasílejte emailem cka.st@seznam.cz nebo sdělte osobně či dejte
písemně Standovi do 30.5.
Pracujeme na nových webových stránkách.
V novém akademickém roce bychom chtěli spustit inovovanou verzi našich webových
stránek. Tohoto náročného úkolu se ujala naše členka, Barbora Svatoňová.
Děkujeme všem za Vaši přízeň a zájem, za Vaši pomoc a těšíme se na další spolupráci,
hlavně na Vaši hojnou účast na akcích MS ČKA Šternberk.
………………………………………………………………………………………………….
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Zakončení akademického roku
a prázdninové společenské posezení u Knopfů se bude letos konat

v neděli 16. července.
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Tento Zpravodaj pro Vás připravili Dana a Standa

