Program regionální pobočky Moravsko-slezská křesťanská akademie

Po svém ustanovení v roce 2015 organizovala bílovická pobočka MSKA jednak přednášky na
různá témata a od roku 2017 začala pořádat ucelené přednáškové celky. V roce 2017/8 se
jednalo o cyklus světových náboženství, na který v roce 2018/9 navázal cyklus o jednotlivých
křesťanských církvích, které nám představovali zpravidla jejich duchovní včetně dvou
biskupů. V následujícím „akademickém“ roce proběhne cyklus o jednotlivých řeholních
řádech, kdy nám jejich zakladatele, spiritualitu, historický vývoj i současnost představí
příslušníci těchto řádů. Konkrétní program je uveden níže.
Z jednorázových akcí pak upozorňujeme na přednášku předního českého (ba světového)
biblisty prof. Petra Pokorného, které proběhne 18. října na téma Evangelista Lukáš a jeho
dílo. Na tuto přednášku navážou ekumenické biblické hodiny vedené farářem Českobratrské
církve evangelické Pavlem Kašparem, který se na důchod přestěhoval do Bílovic. Pavel
Kašpar vede od února každé úterý na faře biblické hodiny, při kterých postupně probíráme
Markovo evangelium a které navštěvují příslušníci různých církví i „hledající“. Po úvodní
přednášce prof. Pokorného se na biblických hodinách zaměříme podrobněji právě na Lukáše.
Na listopad ku příležitosti třicátého výročí sametové revoluce je předběžně domluvena beseda
s ombudsmanskou a bývalou mluvčí Charty 77 Annou Šabatovou na téma Ženy v disentu.
Nezůstáváme však pouze u přednášek, loni v listopadu k nám zavítal talentovaný herec Jan
Horák se svojí strhující autorskou hrou František blázen popisující životní pouť Františka
z Assisi. Jsme rádi, že 29. září k nám opět přijede, tentokrát se hrou Tučňáci na arše, která je
určena v prvé řadě pro děti, ale jistě bude hlubokým zážitkem i pro dospělé. Hraje se v kostele
od 18 hod.
Vstupné na všechny akce je dobrovolné, přednášky se konají ve farním sále od 18.30 hod.
Případné změny termínů lze nalézt na kalendáři obce či na webových stránkách farnosti.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jan Lata, předseda regionální pobočky MSKA v Bílovicích nad Svitavou

Cyklus o řeholních řádech
27. 9. Počátky mnišství a mnišství na východě
P. Michal Altrichter, SJ, centrum Aletti, Olomouc

25. 10. Benediktýni
Fr. Naum Vraspír, OSB, podpřevor rajhradského opatství

22. 11. Premonstráti
P. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, O.Praem, farář ve Vladislavi

6. 12. Karmelitáni
P. Pavel Pola, OCD, převor kláštera u Pražského Jezulátka

17. 1. Františkáni
P. Didak Robert Klučka, OFM, kvardián františkánského domu v Husovicích

7. 2. Dominikáni
P. Filip Boháč, OP, převor kláštera u sv. Jiljí

13. 3. Pauláni
P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu ve Vranově

17. 4. Jezuité
P. Vojtěch Suchý, SJ, superior brněnské rezidence

15. 5. Salesiáni
P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v Žabovřeskách

