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Plán duchovních aktivit 

Křesťanské gymnázium, Kozinova 1000, Praha 10 
školní rok: 2014 - 2015 

 
1) Duchovní doprovázení  
         Školní kaplan Mgr. et Bc. P. Jaroslav Trávníček SDB  pracuje a působí ve škole „na plný
         úvazek“. Je přítomen ve škole čtyři dny v týdnu od rána do odpoledních hodin.   
         Vyučuje náboženství, vede školní klub a účastní se mnohých krátkodobých i týdenních  
         akcí školy (adaptační kurzy, lyžařské kurzy, sportovní kurzy). Při těchto akcích je 
         samozřejmostí duchovní program, mše svatá, osobní doprovázení (i svátostné).  
         Ve škole působí další kněz Mgr. P.Pavel Čáp SDB jako učitel a vychovatel v klubu,  
         rovněž se účastní některých akcí a duchovně doprovází některé studenty.  
         Náboženství vyučuje jáhen Pavel Reumann. Vede také kroužek náboženství (1xtýdně). 
         Dále se školou krátkodobě spolupracuje P. Josef Šplíchal SDB na duchovní obnově  
         pro pedagogický sbor. 
 
2) Duchovní obnovy a impulzy  
Březen -  Duchovní obnova pro pedagogy, P. Josef Šplíchal SDB, fara v Trojické 
28.-29. listopad -  Adventní duchovní obnova, P. Jaroslav Trávníček SDB 
13.-14. března -  Postní duchovní obnova, P. Jaroslav Trávníček SDB 
 
3) Školní bohoslužby 
 

• Každý pátek mše svatá v 8.00 hod. v oratoři školy 
• Bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích (ve 

Strašnicích): 
- Mše svatá na začátku školního roku 1.9. s biřmováním 4 studentů 
- Mše svatá na začátek kalendářního roku 5.1. 
- Mše svatá před Velikonocemi 1.4. 
- Maturity – zahajovací mše  
- Maturity – na poděkování a ukončení 
- Mše svatá na konci školního roku 29.6. 
- Mše svatá (ve škole) – slavnost sv. Anežky České 14.11. 

 
 
4) Soutěže 
17.3. Biblická soutěž pro nižší i vyšší gymnázium 
        Soutěž o sv. Anežce 
 
5) Duchovní program pro nastupující ročníky v rámci seznamovacího kurzu na 
začátku studia: 
2.-5.9. Mozolov u Tábora, První ročník, duchovní program P. Jaroslav Trávníček SDB 
16.-19.9. Mozolov u Tábora, Prima, duchovní program P. Jaroslav Trávníček SDB 
 
 
6) Speciální duchovní program pro studenty: 
29.9.-3.10. Stmelovací výjezd, Tercie, duchovní program P. Jaroslav Trávníček   
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7) Úzká spolupráce s duchovní správou v Hostivaři 

Křesťanské gymnázium úzce spolupracuje s farností v Hostivaři. Kontaktní osoba je trvalý 
jáhen Ing. Josef Bernard.  V kostele je každoroční koncert vážné hudby studentů gymnázia 
na podporu Adopce na dálku. 

Školní kaplan P.Jaroslav Trávníček SDB je členem školské rady. 

8) Předmětová komise 

Každý měsíc se schází předmětová komise pod vedením P. Jaroslava Trávníčka SDB, která 
vyhodnocuje úroveň výuky náboženství, reaguje na aktuální otázky a začleňuje do výuky 
nové podněty z různých oblastí.     

9) Pouť důvěry s komunitou Taizé 

Po domluvě s organizátory setkání škola poskytne ubytování pro cca 100 mladých lidí. 
Rovněž se bude podílet na organizačním zabezpečení. 

10) Soutěž o sv. Anežce České 

Zapojení do diecézní soutěže pro církevní školy (podle podrobných pokynů). 

 

 
 


