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Č. j.: UKKTF/144258/2021          Vyřizuje: Matisovská                        V Praze dne 29. 3. 2021 
 

Věc: Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání „V co věří křesťané? (II.)“ 

    Číslo kurzu (dle SIS): 6215 

Vztah k akreditovaným programům:1 
Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF. (Jedná se o nehospodářskou činnost.) 

Název: V co věří křesťané? (II.) 
Název (AJ):  
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový 
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy  
Součást: Děkanát KTF 
Způsob výuky programu: Prezenční 
Jazyk, v němž je program uskutečňován: čeština 
Charakteristika programu: Vyznání víry, tzv. Krédo (lat. credo - věřím) tvoří 

základní souhrn víry, kterou vyznávají křesťané. 
Dělí se na tři části tak, že postupně mluví o 
třech božských osobách a díle stvoření, 
vykoupení a posvěcení (srov. KKC 190). Tento 
kurz je věnován výkladu jednotlivých článků 
víry, v níž jsou křesťané pokřtěni a která 
proměňuje celý jejich život.  
Látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let 
s tím, že každý rok se do kurzu hlásí samostatně 
a není nutné absolvovat všechny tři části. 
 
Přednášky v průběhu tohoto – druhého roku 
budou věnovány osobě Ježíše Krista. Uchazeči 
se dozví, co o něm říká Bible, jak se jeho obraz 
vyvíjel v prostředí ranní církve, jak to bylo se 
vzkříšením, proč vlastně přišel a jestli se ještě 
vrátí. 

Charakteristika programu (AJ):  
Profil absolventa:  
Profil absolventa (AJ):  
Časový a obsahový plán programu: 1) 16. 10. 2021: Věřím v jednoho Pána Ježíše 

Krista, jednorozeného Syna Božího.  
Pán, Ježíš, Kristus, Syn Boží. O koho tedy jde?   
Mesiášské tituly a jejich význam. 

 
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. 
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Je Ježíš evangelií tím, jenž chodil po této zemi?   
Historická osobnost Ježíše z Nazareta. Charakter 
a kredibilita evangelijních výpovědí.  
 
2) 27. 11. 2021: Který se zrodil z Otce přede 
všemi věky. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý 
Bůh z Pravého Boha. Zrozený, nestvořený, jedné 
podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je 
stvořeno.  
Jaké slovo bylo na počátku? (Jn 1,1)   
Prolog Janova evangelia – co všechno v něm 
čteme.  
 
Akademické spory, nebo učení s praktickým 
dopadem na život?   
Vývoj christologického dogmatu, hereze a jejich 
vliv na spiritualitu.  
 
3) 18. 12. 2021: On pro nás lidi a pro naši spásu 
sestoupil z nebe.  
Nač se to celé děje?   
Dějiny spásy – zjevení a spása vrcholící v osobě 
Ježíše Krista.  
 
Jak vtělení utváří naši spiritualitu?   
Význam nauky o vtělení pro církev a život 
křesťana. Jinakost mimokřesťanských 
náboženství.   
 
4) 15. 1. 2022: Skrze Ducha svatého přijal tělo z 
Marie Panny a stal se člověkem.   
Kdo byl dřív Syn, nebo Duch?   
Vztah druhé a třetí božské osoby a jejich poslání 
a působení v dějinách.  
 
Může být panna matkou a žena Bohorodičkou?   
Marie z Nazareta – její úloha v dějinách a místo 
ve vyznání víry. 
 
 
5) 16. 2. 2022: Byl za nás ukřižován, za dnů 
Pontia Piláta, byl umučen a pohřben.  
Smrt na kříži – oběť krvelačnému Bohu, nebo 
oběť systému?   
Podstata a smysl Kristovy velikonoční oběti.  
 
Co dělal Ježíš na Bílou sobotu?   
Mrtvý Ježíš v hrobě. Tradice o sestoupení do 
podsvětí, její interpretace a význam.  
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6) 26. 3. 2022: Třetího dne vstal z mrtvých podle 
Písma.  
Vzkříšení z mrtvých – co se tehdy stalo a co pak 
následovalo?   
Událost vzkříšení – její význam pro Ježíšovy 
učedníky a raně křesťanskou komunitu. 
 
Zemřít a vstát s Kristem – jak a kdy?   
Účast člověka na velikonočním tajemství Krista 
ve křtu. 
 
7) 30. 4. 2022: (…) vstoupil do nebe, sedí po 
pravici Otce.  
Kam to Ježíš odešel?   
V co věříme, když říkáme, že Ježíš vystoupil na 
nebesa.  
 
Liturgie jako žebřík do nebe?   
Vztah liturgického slavení a tajemství 
nanebevstoupení.  
 
8) 28. 5. 2022: A znovu přijde, ve slávě, soudit 
živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.   
Jak a kdy Ježíš znovu přijde?  
Apokalypsa – jak si s ní poradit a co všechno v ní 
čteme.   
 
Máme důvod se na poslední soud těšit?  
Konec světa, poslední soud a cíl křesťanské 
naděje 

Časový a obsahový plán programu (AJ):  
Podmínky přijímání zájemců: Podání přihlášky a složení poplatku.  
Podmínky přijímání zájemců (AJ):  
Podmínky účasti na programu:  
Podmínky účasti na programu (AJ):  
Sponzor2 Ne 
Podmínky absolvování programu: Jiná 
Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru 
Komentář k získané kvalifikaci:  
Garant programu: Mgr. Zuzana Matisovská 
Místo konání:  
Pracoviště garantující program: Děkanát KTF 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Děkanát KTF 
Otevírán v akad. roce: 2021/2022 
Zahájení: semestr nebo měsíc: semestr: zimní měsíc: říjen 
Datum začátku konání programu: Klikněte sem a zadejte datum. 
Délka programu (v semestrech/krátkodobý): 2 
Rozsah: v hodinách celkem 32h 

 
2 Jedná se o případné sponzory, kteří by chtěli podpořit Váš kurz. Konkrétní podobu podpory je nutné projednat 
s proděkanem pro trvalou formaci. 
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Upřesnění délky programu: 9:00 – 12:00 
Upřesnění délky programu (AJ):  
Dny uskutečňování výuky: od: sobota  do: Zvolte položku. 
Datum uskutečnění (seznam dat výuky):  
Výše úplaty:3 1000 KČ 
Poplatek za přihlášku:  
Upřesnění:  
Adresa pro doručení přihlášky: Thákurova 3, 160 00 Praha 6 
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení 
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Matisovská 
E-mail: u3v.czv@ktf.cuni.cz 
Telefon: 220181649 
Termín podání přihlášky do:4 12.09.2021 
Podrobnosti k přijímání do programu:  
Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):  
Další informace  
Webová stránka: 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. 


