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EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA PRO UNIVERZITU 
 
Univerzitní kaple, která byla slavnostně znovuotevřena v květnu tohoto roku, 
se stává nedílnou součástí života v ústeckém univerzitním kampusu. 
Důkazem je konání ekumenické bohoslužby pro univerzitu u příležitosti 
zahájení akademického roku. 
 
Ve středu 17. října 2018 od 17:00 h povedou Miroslav Haszics z církve bratrské, 
Henrieta Zejdová z československé církve husitské, Miroslav Šimáček z církve 
římskokatolické a Pavel Hempel z pravoslavné církve společnou bohoslužbu, 
jejímž motem je symbolický verš z knihy Přísloví Neopouštěj moudrost, bude tě 
chránit, miluj ji, bude o tebe pečovat (Př 4, 6).  
 
„Kaple tak oficiálně zahájí v tomto akademickém roce svou činnost, ke které patří, 
kromě příležitostných bohoslužeb, především duchovní služby určené studentům  
i zaměstnancům univerzity probíhající každou středu odpoledne,“ říká jedna  
z organizátorů činnosti kaple PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. 
 
Dalším pravidelným programem univerzitní kaple jsou odborné přednášky z cyklu 
Quo Vadis, kam jsou zváni uznávaní vědci z nejrůznějších oborů, jejichž činnost 
přesahuje i do duchovní oblasti či naopak z duchovní oblasti čerpají i ve své 
odborné práci. 
 
Po úspěšné květnové přednášce doc. Hábla o duchovních kořenech a hodnotách 
výchovy (I  když se nikdo nedívá) naváže 14. listopadu PhDr. Michal Lutovský, 
archeolog, historik a specialista na raný středověk, s přednáškou na téma Tetín, 
sv. Ludmila a počátky křesťanství v Čechách. O měsíc později, 12. prosince 2018, 
pak budou mít návštěvníci kaple možnost poslechnout si Mgr. Romana Cardala, 
Ph.D., filosofa a teologa, na téma Vliv multikulturalismu na utváření osobnosti. 
 
Tetín, sv. Ludmila a počátky křesťanství v Čechách 
PhDr. Michal Lutovský, archeolog a historik, specialista na raný středověk 
http://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=454-lutovsky-michal-phdr  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Lutovsk%C3%BD  
 
Vliv multikulturalismu na utváření osobnosti 
Mgr. Roman Cardal, Ph.D., filosof a teolog 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Cardal  
http://www.cevroinstitut.cz/cs/pedagog/phdr-roman-cardal-ph-d/ 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Slavnostní otevření kaple 3. 5. 2018; 
archiv UJEP; autor: Josef Růžička 
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=76f1b10e-2d7c-c428-eacb-00000e32d065 
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