Z P R A V O D A J č. 72
září 2017

Milí členové, příznivci a přátelé České křesťanské akademie!
Je konec prázdnin a začíná nový akademický rok. Na zimní semestr jsme pro Vás opět
připravili několik zajímavých přednášek a těšíme se na Vaši účast.

………………………………………………………………………………………………….

Co bylo
Poselství exhortace papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia,
přednášel ThLic. Michal Umlauf

Návštěva klášterní kaple u sester františkánek v Olomouci s výkladem s. Lucie Cincialové a
akadem. malíře Jana Jemelky.
Návštěva kaple v centru Aletti s výkladem s. Luisi Karczubové.

Škoda, že této velmi zajímavé a jedinečné nabídky nevyužilo více zájemců.

Prázdninové posezení a opékéní u Knopfů se opět vydařilo

………………………………………………………………………………………………….

Co bude
Pozvání MS ČKA Zábřeh na prohlídku židovského hřbitova v neděli 10. září.
V neděli 10. září přijměte pozvání na komentovanou prohlídku židovského hřbitova v Úsově s Achabem
Haidlerem. Sraz ve 14:30 v Úsově před synagogou. Jaroslav Achab Haidler je herec, bývalý ředitel
Činoherního studia v Ústí nad Labem, regionální politik, překladatel. Věnuje se také dokumentaci
židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě. Jejich elektronická databáze je dostupná
na www.chewra.com. Před několika lety přednášel opakovaně také v Zábřeze.

Jak porozumět evangelijním podobenstvím.

Doc.Dr.Ludvík Dřímal
Po maturitě na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí (1975) studoval v letech 1979 –
1984 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích.V r. 1991 byl vyslán k
postgraduálnímu studiu na Papežskou salesiánskou universitu (UPS) v Římě, kde dosáhl licenciátu a poté pokračoval
v doktorském studiu, r. 1997 byl prohlášen doktorem teologie v oboru teologie pastorální se specializací katechetika.
V roce 2005 se habilitoval před Vědeckou radou CMTF UP v Olomouci a byl jmenován docentem pro obor teologie.
Nyní působí jako docent na katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

Dále připravujeme :

17. října 2017
Dne 1. června 2001 byl zahájen v královéhradecké diecézi proces blahořečení S.M. Elišky
Pretschnerové OSF. O tomto procesu a o s. Elišce bude hovořit S.M. Zdislava Nosková OSF.
Akci připravujeme společně se sestrami klariskami.

21. listopadu 2017
O tom, co znamená „evangelizace“ a „evangelizovat“, bude hovořit P. Vojtěch Koukal,
představený Komunity Blahoslavenství v ČR

P. Vojtěch : „…..lidí hledajících hlubší zakotvení kolem nás přibývá. Jestliže Bůh vzbuzuje v lidských
srdcích toto hledání, pak nemůžeme nečinně přihlížet. Všichni jsme pozváni stát se součástí církve vycházející, jak nás
k tomu zve papež František. Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšovu slovu: „ Jděte a
získávejte mi učedníky ze všech národů.“ Také dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím, které se netočí kolem
sebe, kde jsme křesťany, kteří s pokorou, láskou a odvahou přinášejí radostnou zvěst evangelia do tohoto světa.“

Konkrétní inspirací, jak vykročit na cestu evangelizace nebo povzbuzením k vytrvalosti a
hledání nových cest k dnešním lidem, může být pro Vás také „Konference o evangelizaci“,
která se bude konat v Olomouci 10. – 11. listopadu 2017. Více informací a přihláška na
http://www.credonadacnifond.cz/

.....................................................................................................................................................
Informace z Emauz.
10. června se konalo v Praze zasedání Akademického výboru, kterého se zúčastnil za naši
MS Jiří Přidal. Přinášíme shrnutí nejdůležitějších bodů:
 Akademický výbor zvolil na další období dvou let dva členy prezidia, respektive znovu potvrdil ve
funkcích již stávající. Jsou to arch. Aleš Brotánek – za místní skupiny a PhDr. Petra Oulíková - za
odborné sekce.
 Přítomní členové AV vyjádřili Tomáši Halíkovi své poděkování za to, s jakou pokorou a velkorysostí
daroval České křesťanské akademii podstatnou finanční částku v době největší tísně. Bez tohoto daru
by stabilizace akademie nebyla možná.
 Ve dnech 10. – 11. listopadu 2017, proběhne v emauzském klášteře konference na téma:
„Populismus a obranyschopná demokracie“. Konference se bude konat ve spolupráci s Konrad
Adenauer Stiftung.
 T. Halík bude od 10. 8. do 10. 12. pracovně pobývat na americké univerzitě Notre Dame. Po dobu
jeho pobytu je úřadujícím prezidentem ČKA 1. viceprezident doc. Jaroslav Šebek.
 Zimní Akademický výbor se bude konat v sobotu 16. 12. od 11 do 13 hodin. Po jeho skončení bude
od 14 hodin následovat panelová diskuse na téma „30 let od Desetiletí duchovní obnovy“, kterou
bude moderovat Jaroslav Šebek, hlavním referentem bude Tomáš Halík.
 Na vedení České křesťanské akademie se obrátil nový předseda Moravsko-slezské křesťanské
akademie ThDr. ICLic. Jiří Koníček s návrhem ke spolupráci s Českou křesťanskou akademií.
Jak prezidium informoval T. Halík, z jednání vyplynula ochota ČKA s MSKA spolupracovat,
především na bázi jednotlivých místních skupin, které mohou společně pořádat akce, či se vzájemně
obohacovat referenty. T. Halík novému vedení MSKA sdělil, že ČKA si na svou činnost vydělává
vlastní hospodářskou činností a její ostatní příjmy plynou z jednotlivých projektů, nelze tedy
očekávat, že bychom mohli MSKA finančně podpořit.

Další informace o činnosti ČKA naleznete na webových stránkách akademie:
www.krestanskaakademie.cz

.....................................................................................................................................................
Informace od nás
Spolupráce na tvorbě nového vzdělávacího cyklu „Církevní dějiny v zrcadle času“.
Standa připravuje nový vzdělávací cyklus a hledá spolupracovníky /aspoň jednoho/:
Vážení, všechny vás srdečně zdravím.
Úkolem ČKA i jeho místních skupin je, pokusit se pozitivně ovlivňovat lidi ve svém okolí a také i sami sebe. To
ovlivňování může být jednorázové, krátkodobé nebo dlouhodobější. A mezi ty déle trvající vlivy snad můžeme
započítat i vzdělávací cykly, které jsme v minulosti uvedli. Přesný počet účastníků, kteří se za dobu uvádění těchto
cyklů přihlásilo není přesně spočítán, ale jen ve dvou opakováních vzdělávacího cyklu o islámu bylo přihlášeno 40
zájemců. To přímo vybízí k tomu, pokusit se připravit další téma. Proto bylo zažádáno v Radiu Prohlas o povolení
k uvedení jejich dalšího vzdělávacího cyklu a sice „Církevní dějiny v zrcadle času“.
Tento souhlas nám vedení stanice udělilo. Proto se nyní připravuje uvedení tohoto cyklu.
Smyslem této činnosti je jednak propagace tématu mezi ty, kteří se neřadí mezi posluchače Radia Prohlas. Dalším
naším příspěvkem je možnost hlubšího studia, než je jen samotný poslech daného dílu tím, že nabízíme napsanou
kostru přednášky. Pomocí ní je možno se k přednášce vrátit, zopakovat, případně si ověřit, co zůstalo v paměti. Tuto
funkci plní tzv. „Tahák“. Možno prohlédnout na www.cka.cidej.sweb.cz V neposlední řadě postupné otevírání dalších
lekcí a pravidelné týdenní zasílání informací o nové kapitole přihlášeným účastníkům, má je povzbuzovat
k vytrvalosti.
Práce na přípravě tohoto úkolu je mnohdy namáhavá, ale jde rovněž o zajímavou tvůrčí činnost. Snad většina z nás
zná ten hřejivý pocit, když se večer ohlédne za vykonaným dílem a může konstatovat, že se věci posunuli zase o
kousek dál. Dělal to i Hospodin, když tvořil tento svět. A jedno, snad socialistické, pravidlo říká, „K práci se postav
tak, aby se i jiní měli kam postavit“. Proto bych rád nabídl možnost dalším ochotníkům, podílet se na přípravě tohoto
vzdělávacího cyklu.
Jak nebo čím je tedy možnost přispět ke „stavbě“ tohoto díla?
- radou, či radami a názory a zkušenostmi všeho druhu (zvláště od těch, kteří některý poznávací cyklus
absolvovali)
- duchovní podpora modlitbou, půstem atd.
- kontrolní přeposlech a porovnání se zápisem v Taháku
- kontrola pravopisu a mluvnice psaných textů
- vyhledávání a zpracování doplňujících informací k tématu lekce (obrázky, informace, mapky z Wikipedie apod.)
- zacvičit se, jako záložní odesilatel týdenních informací pro účastníky
- úprava některých listů webových stránek (většina listů se stále opakuje, jen se někde přepíší aktuální jména
příloh)
- do budoucna by pak mohla připadat tvorba testů (podle zápisů z Taháku a vymýšlení chybných variant
odpovědí)
- pak jsou tu dvě jednorázové aktivity:
1. odpovědět na otázku „Proč je dobré znát historii“ (do úvodní rubriky na webových stránkách)
2. vytvořit propagační plakát na tento cyklus
3. a patrně by se našlo i něco dalšího
Přihlášení pak budou čas od času dostávat informace o tom, jak dílo postupuje kupředu.
Pouvažujte a případně si můžete nezávazně vyzkoušet jedno, pak třeba další. Standa
Kdo by byl ochotný na tomto spolupracovat, dejte vědět přímo Standovi do 19. září osobně, telefonicky
734435186 či emailem Knopf.Stanislav@seznam.cz

Audionahrávky pro Vás.
Máme stále k dispozici nahrávky přednášek „Křesťané v tradiční muslimské společnosti“,
„Stopy sv. Jana Nepomuckého na Moravě“,“ Amoris laetitia“ o radosti a lásce v rodině a
také záznam postní duchovní obnovy P. Františka Kroczeka. Zájemcům na požádání
Standa zašle emailem.

Půjčování knih.
Knihy jsou nadále k zapůjčení na každé přednášce nebo po domluvě se Standou
/tel. 734435186/.
Dobrovolné vstupné.
S tímto pojmem se setkáváte na plakátech našich akcí. Uvědomili jsme si, že vám dlužíme
informace, jak s tímto výtěžkem je dále nakládáno. Naše MS nemá žádné vlastní příjmy a
nemůžeme žádat ani příspěvky či dary. Ochota by určitě byla /např. od města Šternberk/, ale
podmínkou je vést vlastní účetnictví a s tím spojené náležitosti a povinnosti. Toto je pro naši
malou skupinu nereálné. Zatím jsme schopni pokrýt náklady naší činnosti z dobrovolného
vstupného. O větší výdaj na naši činnost můžeme požádat ČKA v Praze. Vybíráme vždy
přednášející, kteří mají na nás minimální finanční nároky, případně žádné. Považujeme však
za slušné uhradit přednášejícímu vždy náklady na cestovné a také dáme malou pozornost.
Tento výdaj se pohybuje v rozmezí 100Kč – 500 Kč. Naši pokladnu velmi zodpovědně
spravuje Standa, kterou převzal po Jiřím Holíkovi a pečlivě zapisuje veškeré příjmy i výdaje.
Vstupné z jednotlivých přednášek za r. 2016:
Bezdomovectví, jiný časoprostor 150Kč; Vitráže Jana Jemelky v kapli sester klarisek 785Kč
/700Kč jsme darovali sestrám/; Po stopách pravé Kristovy tváře 140Kč; Milosrdenství ve
SZ, NZ 240Kč; Cestou milosrdenství ke spravedlnosti 208Kč; Jak být na blízku trpícímu
250Kč.
Výdaje pro přednášející – 1025Kč
Vstupné z jednotlivých přednášek za r. 2017:
Postavení křesťanů v muslimské společnosti 490Kč; Po stopách Jana Nepomuckého 393Kč;
Národní parky USA 506Kč; Fatima 835Kč; Amoris laetitia 600Kč.
Výdaje pro přednášející – 1120Kč.
Ostatní výdaje /tisk, dřevěné stojany/ 700Kč.
Momentálně máme v pokladně hotovost 6242 Kč.

.....................................................................................................................................................
Užitečné informace pro vás
* V těchto dnech vychází kniha Náš kardinál – jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka,
která na 240 stranách zachycuje čtyři desítky příspěvků pamětníků či představuje některé
zajímavé archivní dokumenty týkající se kardinálova života. I podporou vydání této
publikace si lze připomenout jeho nedožité 85. narozeniny.
Knihu si můžete objednat na adrese: Radek Gális, L. M. Pařízka 3, 370 01 České
Budějovice, tel. 602649292, e-mail: ragal@seznam.cz, cena Kč 250 plus poštovné, osobní
odběr možný.
Vydání knihy můžete finančně podpořit zapojením se do podpůrného projektu na internetu
na stránce: https://www.hithit.com/cs/project/3635/kniha-nas-kardinal-jihoceske-vzpominkyna-miloslava-vlka.

* Česká biskupská konference na svém zasedání schválila program Fatimského jubilea.
Celému jubileu Fatimy je věnován zvláštní význam nejen v ČR, ale zejména po celém světě.
Připojte se k národní pouti do Fatimy nebo přijďte na program putování milostné sochy
Panny Marie z Cova d´Iria ve Fatimě v katedrálách českých i moravských diecézí a na
poutních místech. Více informací na www.fatima2017.cz
* neděle 24. 9. 2017 Olomouc, katedrála sv. Václava
* pondělí 25. 9. 2017 - Svatý Kopeček
16:00 hod. slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské
18:00 hod. hlavní mše sv. – zasvěcení, svěření Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

☺
.....................................................................................................................................................
Jsme stvořeni k větším věcem než jen k tomu, abychom byli pouhým číslem na světě.
Nejsme tu pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom
milovali a byli milováni.
(Matka Tereza a. sv. Terezie z Kalkaty)

.....................................................................................................................................................

Tento Zpravodaj pro Vás připravili Dana a Standa, foto Barbora

