Mezinárodní škola řízení institutu zasvěceného života a trvalé formace – Zasvěcený
život v exodu církve mezi minulostí a budoucností
Úkolem lidí zasvěcených Bohu je usilovat o pravdivý život „průsvitný“ natolik, že skrze něj
druzí Boha uvidí. Takto popsal smysl zasvěcení Dom Donato Ogliari OSB, který byl jedním
z přednášejících Mezinárodní školy řízení institutu zasvěceného života a trvalé formace.
Jde o tříletý vzdělávací cyklus pořádaný ve spolupráci Institutu teologie zasvěceného života
Claretianum z Říma, Unie vyšších představených Itálie, brněnské Akademie kanonického
práva a konferencí vyšších řeholních představených z ČR a Slovenska. První ročník, jehož
téma znělo „Zasvěcený život jako confessio Trinitatis (vyznání Nejsvětější Trojice)“, začal na
Vranově u Brna v listopadu 2019 (22. – 24. 11.) a kvůli pandemii pokračoval a byl zakončen
až v květnu 2022 (27. – 30. 5.). Desítky zasvěcených osob (především žen) z ČR
a Slovenska naslouchaly přednáškám lidí blízkých vatikánské Kongregaci pro společnosti
zasvěceného života a společnosti apoštolského života, diskutovaly o jejich obsahu, sdílely
svoje zkušenosti, setkávaly se nad textem Písma, při modlitbě breviáře a mši svaté.
Přednášející povzbuzovali účastníky k odvaze hledat nové cesty a jako absolutní prioritu
vnímat jen a pouze Boha samého. Vše ostatní je ve srovnání s Ním druhotné a může
podléhat historickým proměnám.
Seznam přednášejících a témat prvního ročníku:
Maurizio Bevilacqua, CMF, přednášející na Institutu teologie zasvěceného života
Claretianum, na Papežská Lateránské univerzitě a na Papežské fakultě vzdělávacích věd
Auxilium: Exodus jako dílo Ducha a paměť víry (memoria fidei). Kořeny cesty, kterou
zasvěcený život ušel po koncilu. Lectio divina Ex 40,36 – 38
Marcella Farina, FMA, emeritní přednášející na Papežské fakultě vzdělávacích věd
Auxilium: Antropologické kořeny povolání k zasvěcenému životu v době po koncilu.
Dom Donato Ogliari, OSB, opat ordinář opatství Montecassino: Podnět jako zkušenost
ducha. Být pro druhé (compassio), společenství (koinonia) a kontemplace
(contemplatio) v zasvěceném životě.
Guido Innocenzo Gargano, OCAM, emeritní přednášející na Papežském ateneu
Anselmianum, na Papežské univerzitě Urbaniana a na Papežském biblickém institutu:
Evangelní identita zasvěceného života. Lectio divina Mt 13, 24 – 33.
Luigi Gaetani, OCD, předseda CISM – italské konference vyšších představených
mužských institutů: Bratrský život ve společenství. Spoluučednictví a blízkost.
Aitor Jimenez Echave, CMF, přednášející na Papežské lateránské univerzitě a na Institutu
teologie zasvěceného života Claretianum; úředník Kongregace pro zasvěcený život: Služba
autority v zasvěceném životě v obecném právu církve (I). Změny v CIC (kán. 686 a 700)
+ informace o aktivitách školy řízení institutu a trvalé formace.
Nicla Spezzati, ASC, přednášející na Papežské lateránské univerzitě a na Institutu teologie
zasvěceného života Claretianum; bývalá podsekretářka Kongregace pro zasvěcený život:
Učení církve. Zasvěcený život jako povolání k prorocké cestě na křižovatkách dějin
(I).
Michael Davide Semeraro, OSB, autor duchovních textů: Vytrvalí v hledání Boha
(quaerere Deum). Přes všechny překážky k Božímu prameni.
+ Mons Nunzio Galantino, biskup, president úřadu administrace patrimonia Apoštolského
stolce a president Fundace pro katolické zdravotnictví
Zasvěcený život. Jak ho dnes žít v místních církvích v kontextu plurality
https://www.youtube.com/watch?v=65tFnwD0iFI

