Č. j.: UKKTF/144185/2021

Vyřizuje: Matisovská

V Praze dne 29. 3. 2021

Věc: Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání „Eucharistická modlitba“
Číslo kurzu (dle SIS): 7223
Vztah k akreditovaným programům:1
Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF. (Jedná se o nehospodářskou činnost.)
Název:
Název (AJ):
Zaměření programu:
Uskutečňovatel:
Součást:
Způsob výuky programu:
Jazyk, v němž je program uskutečňován:
Charakteristika programu:

Charakteristika programu (AJ):
Profil absolventa:
Profil absolventa (AJ):
Časový a obsahový plán programu:
Časový a obsahový plán programu (AJ):
Podmínky přijímání zájemců:
Podmínky přijímání zájemců (AJ):
Podmínky účasti na programu:
Podmínky účasti na programu (AJ):
Sponzor2
Podmínky absolvování programu:
Získaná kvalifikace:

Eucharistická modlitba
Program CŽV - univerzita třetího věku
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Distanční
čeština
Kurz v první části podrobným způsobem
seznamuje s vývojem eucharistické modlitby
v rámci křesťanské liturgie od Ježíšových dob až
po 21. století. Ve druhé části jsou na několika
eucharistických modlitbách zařazených do
současného Římského misálu detailně základní
aspekty slavení Kristovy oběti a jeho velikonoční
hostiny. Závěr kurzu je věnován otázce, jakou
podobu by měla mít eucharistická spiritualita ve
21. století.

Výhradně on-line prostřednictvím platformy
zoom.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Ne
Jiná
získání dalších odborných znalostí v oboru

1

Položku „Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF“ zvolte v případě, že se kurz obsahově
překrývá s předměty, které se v rámci platných akreditací na KTF vyučují. Kurz CŽV/U3V přitom nemusí být
přesně shodný s některým z předmětů prezenčního studia. Jedná o většinu nabízených kurzů.
2
Jedná se o případné sponzory, kteří by chtěli podpořit Váš kurz. Konkrétní podobu podpory je nutné projednat
s proděkanem pro trvalou formaci.
Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax: +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

Komentář k získané kvalifikaci:
Garant programu:
Místo konání:
Pracoviště garantující program:
Pracoviště zajišťující uskutečnění:
Otevírán v akad. roce:
Zahájení: semestr nebo měsíc:
Datum začátku konání programu:
Délka programu (v semestrech/krátkodobý):
Rozsah: v hodinách celkem
Upřesnění délky programu:
Upřesnění délky programu (AJ):
Dny uskutečňování výuky:
Datum uskutečnění (seznam dat výuky):
Výše úplaty:3
Poplatek za přihlášku:
Upřesnění:
Adresa pro doručení přihlášky:
Pracoviště, kam doručit přihlášku:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Termín podání přihlášky do:4
Podrobnosti k přijímání do programu:
Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):
Další informace
Webová stránka:

PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D.
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katedra pastorálních oborů a právních věd
2021/2022
semestr: zimní měsíc: říjen
Klikněte sem a zadejte datum.
1
12h
Termíny budou stanoveny nejpozději před
začátkem ak. roku 2021/22. (
od: středa do: Zvolte položku.
600 KČ

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Studijní oddělení
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
1209.2021

www.ktf.cuni.cz

Datum: 29. března 2021
Tomáš Benedikt Mohelník, OP., Th.D.
proděkan pro trvalou formaci

3

Finanční otázky je nutné projednat s proděkanem pro trvalou formaci. Případně nechce položku nevyplněnou
a kurz bude poskytován za běžnou cenu dle zvyklostí KTF.
4
Nejzazší termín podání přihlášky je nejméně 14 dní před začátkem semestru či faktickým začátkem kurzu,
pokud kurz není vázán na semestr.
Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

