Zápis ze schůze Patristické společnosti ČR
konané dne 31. 10. 2009 v Praze
Schůzce se konala při příležitosti patristické konference Colloquium dionysiacum na ETF UK
v Praze v sobotu 31. října od 14:00 hod., usnášeníschopná byla od 14:30 hod. (dle čl. 7.6
stanov), jednání skončilo v 14:50 hod. Vedením schůze byl pověřen tajemník společnosti
M. Havrda.
Přítomni: členové společnosti (11): Magdalena Bláhová, Pavel Dudzik, Jan Amos Dus,
Matyáš Havrda, Vít Hušek, Ladislav Chvátal, Lenka Karfíková, Václav Němec, Filip Outrata,
Jana Plátová, Monika Recinová
kandidáti členství (2): Jiří Farský, Viacheslav Lytvynenko
prezenční listina přiložena k zápisu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2009
Zprávy o aktualitách na poli patristického bádání v roce 2009
Projekt mezinárodní konference na podzim 2010 a jiné návrhy projektů
Diskuse
Registrace nových členů
Hlasování
Diskuse

Hlavní výsledky jednání:
Ad 1. Hlavní aktivitou patristické společnosti v roce 2009 byla mezinárodní konference
Colloquium dionysiacum, která se konala ve dnech 30.-31.10. v prostorách Evangelické
teologické fakulty v Praze. Hlavními organizátory byli L. Karfíková a M. Havrda, veškeré
náklady pokryla Evangelická teologická fakulta, na organizaci se rovněž významně podíleli
zaměstnanci a studenti této fakulty. Pro konferenci bylo připraveno 11 referátů (z nich 3 od
domácích badatelů), z nichž nakonec pro nemoc dvou účastníků zaznělo příspěvků devět.
Hlavním hostem byla Ysabel de Andia z Paříže, referáty dále přednesli I. Christov, A.
Johansen, L. Karfíková, G. Kocijančič, S. J. Kristiansen, V. Němec, A. Ojell a J. Rytíř.
Zprávu o konferenci podal M. Havrda.
Členové patristické společnosti připravili k vydání sborník z první patristické konference
konané v r. 2008 v Olomouci (V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová [vyd.], Antické křesťanství:
liturgie, rétorika, antropologie, CDK, Brno 2009, ISBN 978-80-7325-190-1). Zprávu o
sborníku podal V. Hušek.
Vzhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným majetkem, zpráva o hospodaření nebyla
projednávána.
Ad 2. V. Hušek přednesl zprávu o krakovské origenovské konferenci (Origeniana decima:
Origen as Writer), kterého se účastnila početná česká výprava. Během konference proběhlo
setkání AIEP, kde zástupci Patristické společnosti ČR referovali o aktivitách na poli
patristického bádání v ČR.

L. Karfíková podala zprávu o ekumenickém kolokviu v Soluni organizovaném nadací Pro
oriente (22.-26.9.2009).
M. Havrda konečně upozornil na tři nové publikace v oblasti patristického bádání u nás:
1/ Lenka Karfíková a Jan A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Mlýn,
Jihlava 2009.
2/ Řehoř z Nyssy, Proč neříkáme, že jsou tři bohové (Pro Ablabia), překlad, úvodní studie a
poznámky Lenka Karfíková, Oikúmené, Praha 2009.
3/ Petr Kitzler (vyd.), Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a
řecké marytrologické literatury, úvodní studie Jiří Šubrt, přeložili Iva Adámková, Pavel
Dudzik a Petr Kitzler, Vyšehrad, Praha 2009.
Ad 3. Na rok 2010 je připravována mezinárodní konference o Klementovi Alexandrijském,
zaměřená na 7. knihu Stromat. Konference se bude konat ve dnech 21.-23.10. v Olomouci.
Účast na konferenci zatím přislíbili prof. Alain le Boulluec z Paříže a prof. Marco Rizzi z
Milána, jednání s dalšími hosty vede M. Havrda a J. Plátová. Čeští badatelé v oblasti
patristiky jsou srdečně zváni k účasti na této konferenci, výzva k zaslání příspěvků bude
rozeslána během listopadu.
V roce 2011 se bude konat patristická konference v Oxfordu, všichni zájemci jsou
povzbuzováni k aktivní účasti. Doktorandi, kteří by potřebovali finanční podporu, se mohou
do konce listopadu obrátit na prof. Karfíkovou.
Vzhledem ke konání oxfordské konference se nezdá vhodné pořádat ve stejném roce další
mezinárodní konferenci. Většina přítomných se přiklání k tomu, aby v roce 2011 byla
uspořádána národní patristická konference (podobná jako v roce 2008). Byla také diskutována
možnost uspořádat konferenci doktorandů.
Ad 5. Do společnosti bylo přijato šest nových členů, jejichž přihlášky byly doručeny v době
od minulé valné hromady. Jsou to: Petr Jan Vinš (M. Havrda pověřen navázat s ním kontakt),
Luisa Karczubová, Veronika Černušková, Jiří Farský, Michal Devečka a Viacheslav
Lytvynenko.
Ad 6. Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2009 dle bodu 1 (10 pro, 1 se zdržel)
a plán činnosti na rok 2010 dle bodu 3 (10 pro, 1 se zdržel).
Zapsali Matyáš Havrda a Vít Hušek, Praha 3.11. 2009

