Občanské sdružení

BARTOLOMEO
ve spolupráci s

Městem
stem Klatovy, římskokatolickou
ímskokatolickou farností Klatovy a o.s.
Klatovské katakomby
Vás zve na přednášku a promluvu,
které přednese

P. Mgr. Miroslav Herold, SJ

Příběh jezuitského kostela
Neposkvrněného Početí Panny Marie a
sv. Ignáce v Klatovech
Termín a místo konání :

Středa 14.10.2009 v 15:45.
V jezuitském kostele v Klatovech.
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P. Miroslav Herold, SJ
Narodil se 4. dubna 1978 v Praze. Absolvoval Arcibiskupské gymnázium tamtéž
(1992-1996) a následně vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém
noviciátu v Kolíně (1996-1998) přešel na Slovensko, do Bratislavy, kde na
Teologické fakultě Trnavské univerzity absolvoval studia filosofie (1998-2000).
Tzv. magisterku, tedy období praktické činnosti a zapojení se do života fungující
řeholní komunity, strávil v Praze u kostela sv. Ignáce, v letech 2000-2002. Zde
se věnoval redakční práci bulletinu Jezuité, soustředil se na činnost při kostele
sv. Ignáce atd. Následovala teologická studia na Papežské Řehořově univerzitě v
Římě (Pontificia Università Gregoriana), završená bakalářským titulem. Ve
třetím ročníku teologie byl dne 29. března 2005 vysvěcen na jáhna spolu s
dalšími devíti spolubratry v hlavním řádovém chrámu del Gesù v Římě.
Následující akademický rok 2005/2006 prožil v domovské provinci, konkrétně v
Olomouci, kde na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého
obdržel titul magistra teologie. Během tohoto období byl se spolubratrem
Petrem Havlíčkem vysvěcen na kněze, a to pražským arcibiskupem Miloslavem
kardinálem Vlkem, o slavnosti Zvěstování Páně, 25. března 2006, v jezuitském
chrámu sv. Ignáce na Novém Městě v Praze. Po vysvěcení se stal kaplanem
akademické farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde do té
doby působil jako jáhen. Nyní studuje postgraduálně na na Pontificia Universita
Gregoriana církevní dějiny.
Klatovské veřejnosti je P. Miroslav Herold znám ze svých vystoupení v rámci
Barokních jezuitských Klatov, ale též jako kněz, který zde opakovaně celebroval
mše sv.

Přednáška a promluva, která se uskuteční 14.10.2009, navazuje na obdobnou
přednášku z Barokních jezuitských Klatov 2007. Bude obsahovat i některé nové
a klatovské veřejnosti doposud neznámé informace.

Přednášku doprovodí barokní hudba, na varhany zahraje Mgr. Vít
Aschenbrenner.
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