Křesťanská iniciace

Institut LUMEN VITAE

Sborník
třetí
vědecké
konference, pořádané ve
dnech 15.-17. září 2008
Cyrilometodějskou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci a Katechetickou sekcí České biskupské
konference je k dispozici k
zapújčení na katechetických centrech jednotlivých
diecézí a v knihovnách teologických fakult.

www.lumenvitae.be
Možnosti studia
Formace je určena mladým lidem přicházejícím z různých
kultur (každý rok je zastoupeno asi třicet národností), kteří
na sebe berou zodpovědnost v církvi na různých úrovních
(farnost, škola, kongregace, diecéze, rozvojová zařízení,
média, …). Týká se žen i mužů – laiků, kněží, řeholníků, řeholnic – kteří už mají zkušenost s pastorační nebo katechetickou činností, kteří chtějí zhodnotit svou zkušenost a zároveň přijmout nové kompetence. Dále je formace určena
všem, kteří si přejí prohloubit svou víru, aby z ní mohli lépe
žít a sdílet ji s druhými.

Křesťanská iniciace a katecheze
doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Biblická východiska křesťanské iniciace
Mons. Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
Křesťanská iniciace v církvi starověku
prof. František Kunetka, Th.D.
Katechumenát v součanosti v naší zemi
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
a další ...

Základní informace o charakteru
a možnostech studia

Vydala Katechetická sekce České biskupské konference v nakladatelství Tomáš Halama, 2009.

Formace nabízená studijním centrem Lumen Vitae je určena
mladým lidem pocházejícím z různých kultur, kteří se zapojili do zodpovědné práce v církvi na různých úrovních (farnost,
škola, kongregace, diecéze, rozvojová zařízení, média, …).
Jedná se o muže i ženy – laiky, kněze, řeholníky a řeholnice,
kteří již mají určitou zkušenost s katechetickou či pastorační
činností, chtějí ji zreflektovat, zhodnotit a též rozšířit své kompetence. Formace je určena všem kteří si přejí prohloubit svou
víru, aby z ní mohli lépe žít a sdílet ji s druhými.
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM

Centrum nabízí
• Dvouleté studium na univerzitní úrovni ukončené speciálním diplomem pro kompetenci v oblasti katecheze a pastorace. Je určeno absolventům pregraduálního studia teologie. Diplom uděluje teologická fakulta kateolické univerzity v
Leuven.
• Dvouleté studium neuniverzitní určeno studentům, kteří absolvovali základní teologickou formaci, přičemž ve druhém roce studia mají možnost si zvolit zaměření na katechezi
nebo na pastoraci nebo na rozvoj.
• Jednoleté studium ukončené certifikátem o způsobilosti
pro působení v pastoraci a katechezi.
• Tříměsíční studium: jedná se o krátkodobou formaci v
období září – prosinec. Studenti mohou na žádost obdržet
zvláštní osvědčení o absolvování této formace.
• Nabídka kurzů pro širokou akademickou veřejnost. Zápis do kurzu umožňuje automaticky přístup k pramenům v
knihovně a osobním konsultacím vyučujících. Kromě toho se
zájemci mohou zapsat na tzv. individuální program, který jim
umožňuje navštěvovat kterékoli kurzy dle vlastního zájmu
bez akademických nároků.

www.cestykatecheze.cz

První číslo časopisu Cesty katecheze bylo vydáno jako
nabídkové a bylo rozesláno prostřednictvím diecézních
katechetických center kněžím, jáhnům a katechetům,
kteří se ve farnostech věnují katechetické činnosti. Časopis je určen i dalším zájemcům o obnovu katecheze
a vyučování náboženství. Pokud vás časopis zaujal
a chcete ho pravidelně odebírat, přihlašte se, prosíme,
některým z níže uvedených způsobů:
Vyplněním formuláře v rubrice „Předplatné“ na
www.cestykatecheze.cz,
e-mailem
na
adresu:
predplatne@cestykatecheze.cz, SMS zprávou na
tel.: 739 344 194 ve tvaru: CK jméno, adresa, počet kusů
(Např.: CK Mgr. Alena Nováková, Hornická 22, 530 02
Pardubice, ks 1), poštou na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi, Biskupské náměstí 2,
771 01 Olomouc.
Výše předplatného: 190 Kč – běžné předplatné,
250 Kč – dárcovské předplatné, 100 Kč – snížené předplatné (po domluvě s redakcí). Po uhrazení předplatného budete pravidelně dostávat časopis na vaši adresu.
Distribuční službu bude zajišťuje Matice cyrilometodějská v Olomouci.
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