Duchovně – pastorační plán
Patronka školního roku sv. Zdislava
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Vinohrady, Praha 2
školní rok: 2021/2022
1) Školní bohoslužby – kaple sv. Františka a sv. Kláry
a) mše svatá
- středa 7:30
- čtvrtek 7:30
b) modlitba liturgie hodin (breviáře)
- středa a čtvrtek po mši sv. ranní chvály
c) Modlitba Anděl Páně
– každý den v poledne v kapli školy
d) možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru v kabinetě NN (011)
- kdykoliv po předchozí domluvě (ullman@arcig.cz; mikulka@arcig.cz)
e) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:
1.9. - mše sv. na zahájení školního roku, kostel sv. Ludmily 9:00 hod.
1.11. – mše svatá ze slavnosti Všech svatých, aula školy 12:00 hod. (katecheze v 11:00)
29.11. – žehnání adventního věnce, velká přestávka
8.12. – mše svatá ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, aula školy 12:00 hod.
(katecheze v 11:00 hod.)
6.1. – mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně, aula školy 12:00 hod. (katecheze v 11:00)
2.3. – mše svatá z Popeleční středy, aula školy 13:00 hod. (katecheze ve 12:00)
25.3. – mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně, aula školy 12:00 hodin (katecheze v 11:00)
11.4. - Křížová cesta na Petříně, 19:30 hod.
13.4. - Křížová cesta, sv. Ludmila,13:00 hod.
16.5. - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek, aula školy, 7:30 hod.
27. 5. - mše svatá s předáním maturitních vysvědčení, kostel sv. Ignáce, 11:00 hod.
17. 6. - děkovná mše sv. na zakončení školního roku, kostel sv. Ludmily, 9:00 hod.
2) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Svatém Janu pod
Skalou
- I.A – 6. - 8. 9. 2021
- I.B – 8. - 10. 9. 2021
- odpovědné osoby: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a
třídní učitel
3) Duchovní program pro kvinty ve Svatém Janu pod Skalou
- V.A – 13.-14.9. 2021
- V.B – 14.-15.9. 2021
- odpovědné osoby: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a
třídní učitel
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4) Spirituálně edukační program pro ostatní třídy
- Kunratice, Svatý Jan pod Skalou
- po jednotlivých třídách od sekundy do septimy zpravidla v pondělí a úterý
- příprava v rámci třídnických hodin se školním kaplanem, účast třídních učitelů
- čas a místo se ještě upřesní
5) Školní pouť ke sv. Ludmile
- pouť z Prahy na Tetín – 18. 9. 2021 – P. Kliment
6) Exercicie pro oktávy
- čtyři dny ztišení pro oktávy; účast třídního učitele a kněze
VIII. A – doba a místo budou upřesněny
VIII. B – doba a místo budou upřesněny
VIII. C – doba a místo budou upřesněny
7) Příprava na svátosti – biřmování, křest a první svaté přijímání
- setkávání a příprava žáků ve skupinách
- biřmování – slavnost Seslání Ducha svatého – kostel sv. Jiljí 8.5. 2022 – biskup Václav
Malý
8) Spolčo AG
- každý pátek v 7:30 v mediační místnosti
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