Plán duchovních aktivit

Patron projektu sv. Vojtěch
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2017/2018
1) Školní bohoslužby – kaple sv. Františka a sv. Kláry
a) mše svatá
- středa 14:00 (první středu v měsíci 13:45)
- pátek 7:30 hod.
b) adorace
- středa o velké přestávce (9:55-10:15 hod.)
c) modlitba liturgie hodin (breviáře)
- modlitba uprostřed dne o velké přestávce
- pátek po mši sv. ranní chvály
d) modlitba Anděl Páně
- každý den ve 12:00 ve školní kapli
e) možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru v kabinetě NN (508)
- fr. Hyacint: čtvrtek od 12:00 do 16:30
- fr. Kliment: středa od 10:15 do 11:00 a mimo první středy v měsíci také po mši svaté
(od 14:30 do 16:30)
- kdykoliv po předchozí domluvě (ullman@arcig.cz; mikulka@arcig.cz)
f) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:
4.9. - mše sv. na zahájení školního roku, kostel sv. Ludmily, v 9:00
1.11. - Všech svatých, aula školy, ve 13:00
4.12. – žehnání adventního věnce, velká přestávka
8.12. - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, aula školy, 12:05
4.1. – Vánoční mše sv., aula školy, 13:00
14.2. - Popeleční středa, aula školy, 12:05
23.3. - Křížová cesta na Petříně, 19:30
27.3. - Křížová cesta, sv. Ludmila,13:00
9.4. - Zvěstování Páně, aula školy, 13:00
10.5. - Nanebevstoupení Páně, aula školy, 12:05
21.5. - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek, aula školy, 7:30 hod.
1.6. - mše svatá s předáním maturitních vysvědčení, kostel sv. Ignáce, 11:00 hod.
29.6. - děkovná mše sv. na zakončení školního roku, kostel sv. Ludmily, 9:00 hod.
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2) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu v Tuchoměřicích
- I.A - 6.-8.9.
- I.B - 11.-13.9.
- odpovědná osoba: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a
třídní učitel
3) Speciální dvoudenní duchovní program pro studenty nižšího gymnázia a kvint
- Tuchoměřice, Kunratice, Roudnice nad Labem
- po jednotlivých třídách od sekundy do kvinty v pondělí a úterý
- příprava v rámci třídnických hodin se školním kaplanem, účast třídních učitelů
- termíny:
Sekunda A – 30.-31.10.
Sekunda B – 13.-14.11.
Tercie A – 20.-21.11.
Tercie B – 27.-28.11.
Kvarta A – 11.-12.12.
Kvarta B – 8.-9.1.
Kvarta C – 12.-13.2.
Kvinta A – 19.-20.2.
Kvinta B – 26.-27.2.
4) Duchovní obnova formou dvoudenní pouti
- společně obě třídy v ročníku
- příprava v rámci třídnických hodin se školním kaplanem, účast třídních učitelů
- termíny:
Sexty – 16.-17.10. 2017, Sázava a Český Šternberk
Septimy – 14.-15.5. 2018, Brdy
5) Exercicie pro oktávy
- čtyři dny ztišení pro oktávy; účast třídního učitele a kněze
VIII.A – 4.-8.12. 2017 u dominikánů v Jablonném v Podještědí, vede fr. Hyacint Ullman OP
VIII.B – 11.-14.12. 2017 u karmelitánů ve Slaném, vede fr. Hyacint Ullman OP
6) Příprava na svátosti – biřmování a první svaté přijímání
- příprava na biřmování je každý čtvrtek ve 14:00 v místnosti 509
7) Teologické semináře pro učitele – exerciční dům kapucínů - Hradčany
- adventní: čtvrtek a pátek - 21.- 22.12. 2017 na téma: Církev a stát
- velikonoční: středa svatého týdne – 28.3. 2018 na téma: Antropologie cyrilometodějské mise
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