Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9.00 – 11.00, Út, Čt: 13.00 – 15.00 hodin

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Filozofickou fakultou, Seminářem dějin
umění, nabízíme kurz:

Řádové domy ve středověku
Proměny klášterní architektury od pozdní antiky po začátek reformace
Počet účastníků:
Lektor:
Termín:
Místo konání:
Cena:

maximálně 80 osob
Mgr. Aleš Flídr
25. 2. – 14. 4. 2016, vždy ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 h, tj. 8 setkání
Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Konferenční sál v přízemí
500,- Kč
400,- Kč (cena pro posluchače U3V na MU)
Přehled přednášek: 1. Otcové pouště a první komunity
25. 2.
2. Povznesení klášterů na Západě
3. 3.
3. Velké benediktinské reformy
10. 3.
4. Nová společenství 11. století
17. 3.
5. Zasvěcený život podle sv. Bernarda
24. 3.
6. Kláštery u hradeb měst
30. 3.(středa od 13:00 hod.)
7. Rytíři ze Svaté země
7. 4.
8. Řeholní život podzimu středověku
14. 4.
Náplň kurzu:
uvedena na druhé straně materiálu
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronického formuláře umístěného
na www.u3v.muni.cz, osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 2. patro, dveře č. 352
a 353) případně telefonicky nebo e-mailem (kontakty jsou uvedeny v hlavičce nabídky).
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Mgr. Aleš Flídr, v. r.
odborný garant kurzu

Náplň kurzu
V průběhu 3. století, za časů pozdní Římské říše se v pouštích Egypta, Palestiny a Sýrie rozhodlo
několik poustevníků navrátit k původnímu ideálu křesťanského života, izolovali se tedy
od světského bytí a snažili se očistit vlastní duši od všech hříchů a pokušení. Časem se tito eremité
začali sdružovat do komunit, čímž dali základ k cenobitskému způsobu života. Ten se postupně
rozšířil i na evropský kontinent, kde se jednotlivé komunity začaly řídit psanými pravidly,
nazývanými Regule. Nejprogresivnější řeholi napsal sv. Benedikt z Nursie, která až do 11. století
zůstala i v rámci jednotlivých reforem základním kamenem západního mnišství. V době karolinské
renesance uvnitř benediktinského řádu vznikla i první ideální podoba klášterního obydlí, jež měla
odpovídat duchovním i hmotným potřebám řeholní komunity. Prostorový koncept kostela
s připojenými konventními budovami prakticky spojenými křížovou chodbou obíhající rajskou
zahradu, to vše uprostřed hospodářského zázemí kláštera, se snažila napodobit všechna řádová
společenství středověku, nejvíce se to ale podařilo cisterciákům. Karolinskou představu architektury
pro život zasvěcený Bohu s menšími či většími obměnami převzala i kontemplativní, kanovnické,
mendikantské, rytířské a špitální společenství.

