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Zápis ze schůze Patristické společnosti ČR  

konané dne 23. 10. 2010 v Olomouci 

 

Schůzce se konala při příležitosti patristické konference Colloquium Clementinum – De 

septimo Clementis Stromateorum libro na CMTF UP v Olomouci v sobotu 23. října. Schůze 

byla svolána na 11:00 hod., usnášeníschopná byla od 11:30 hod. (dle čl. 7.6 stanov), jednání 

skončilo v 12:40 hod. Vedením schůze byl pověřen tajemník společnosti M. Havrda. 

 

Přítomni: členové společnosti (10): Walerian Bugel, Veronika Černušková, Pavel Dudzik, 

Jiří Farský, Radka Fialová, Matyáš Havrda, Vít Hušek, Jana Nováková, Jana Plátová, Monika 

Recinová.  

prezenční listina přiložena k zápisu. 

 

Program: 

1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2010 

2. Aktuality na poli patristického bádání v roce 2010 

3. Projekt patristické konference v roce 2011 a jiné návrhy projektů 

4. Registrace nových členů 

5. Hlasování 

6. Diskuse 

 

Hlavní výsledky jednání: 

 

Ad 1. Hlavní aktivitou patristické společnosti v roce 2010 byla mezinárodní konference 

Colloquium Clementinum – De septimo Clementis Stromateorum libro, která se konala ve 

dnech 21.-23. 10. v prostorách Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci. 

Hlavními organizátory byli M. Havrda, V. Hušek a J. Plátová, náklady konference pokrylo 

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Cyrilometodějská 

teologická fakulta, na organizaci se rovněž významně podíleli zaměstnanci a studenti této 

fakulty. Na konferenci zaznělo 16 referátů (z nich 4 od domácích badatelů), hlavními hosty 

byli Annewies van den Hoek (Harvardova univerzita) a Alain Le Boulluec (CNRS, Paříž), 

referáty dále přednesli S.-P. Bergjan, I. Ramelli, M. Recinová, P. Abrahamson, V. 

Černušková, J. Plátová, G. Karamanolis, M. Schatkin, L. Perrone, D. Dainese, J. Kovacs, P. 

Ashwin-Siejkowski, M. Havrda a M. Rizzi. Zprávu o konferenci podal M. Havrda. 

Sborník z loňské konference Colloquium Dionysiacum připravují k vydání M. Havrda a L. 

Karfíková, vydavatelem bude akademické nakladatelství Saint-Paul ve švýcarském Fribourgu 

(řada Paradosis). Zprávu o sborníku podal M. Havrda.  

 

Vzhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným majetkem, zpráva o hospodaření nebyla 

projednávána.  

 

Ad 2. J. Plátová připomněla, že koncem roku pravidelně sbírá bibliografické údaje pro 

časopis Adamantius a následně pro ročenku AIEP/IAPS. Kolem vánoc opět osloví členy 

společnosti a prosí o odpovědi v termínu, případně upozornění na další publikace.  

 

M. Havrda vyzval případné zájemce o členství v AIEP/IAPS, aby se obrátili co nejdříve na 

prof. L. Karlíkovou, národní korespondentku asociace.  
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M. Havrda dále oznámil, že se stal akvizičním editorem vydavatelství Versita, které úzce 

spolupracuje s vydavatelstvím Walter de Gruyter a nabízí badatelům z našeho regionu rychlé 

recenzní posouzení publikace a následné zprostředkování kontaktu s tímto prestižním 

vydavatelem.  

 

Jiří Farský upozornil na konferenci, kterou pořádá 4.-5.11.2010 ETF UK u příležitosti 100. 

výročí narození prof. Miloše Biče. 

 

Nové publikace v oblasti patristického bádání u nás:  

1/ Pavel Milko, Úvod do byzantské filosofie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 

2/ Pavel Milko, Órigenés učitel. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 

3/ Klement Alexandrijský, Stromata V, úvod, překlad, poznánky M. Havrda, Praha : 

Oikúmené 2010. 

4/ E. G. Farrugia, Encyklopedický slovník křesťanského Východu (italský originál 2000, české 

vydání rozšířeno o nová hesla), vyjde koncem roku 2010 ve vyd. Refugium Olomouc.  

5/ Tomáš Špidlík, Řehoř Naziánský. Úvod ke studiu jeho duchovní nauky. Olomouc: 

Refugium, 2010.  

6/ Ilarion Alfejev, Izák Syrský a jeho duchovní odkaz, překlad z ruštiny M. Řoutil, výňatky 

z díla Izáka Syrského přeložil ze syrštiny J. Brož. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 

7/ Marek Starowieyski, Slovník raně křesťanské literatury Východu, připraveno do tisku 

(Pavel Mervart).  

8/ Meliton ze Sard, Peri pascha, přel. Monika Recinová, připraveno do tisku (Pavel Mervart).  

9/ Lenka Karfíková a Jan A. Dus (vyd.), třetí svazek studií o milosti v písmu a patristice, 

vyjde v roce 2011.  

10/ H. Drobner, Patrologie, překlad s rozšířenou bibliografií připravuje Monika Recinová, 

vyjde snad během roku 2012. 

 

 

Ad 3. V roce 2011 se koná mezinárodní patristická konference v Oxfordu, na kterou se 

chystají někteří členové společnosti, další zájemci jsou povzbuzováni k aktivní účasti. 

Příspěvky lze přihlašovat do konce března 2011, organizátoři však uvítají dřívější registrace. 

Více informací na stránkách konference http://www.patristics.org.uk/ .  

 

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 diskutována 

možnost spojit či koordinovat konferenci s případnou závěrečnou konferencí Centra pro práci 

s patristickými, středověkými a renesančními texty (bude-li taková).  

 

Ad 4. Do společnosti byl přijat nový člen Eduard Neupauer, jehož přihláška byla doručena 

v době od minulé valné hromady.  

 

Ad 5. Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2010 dle bodu 1 (9 pro, 1 se zdržel) a 

plán činnosti na rok 2011 dle bodu 3 (9 pro, 1 se zdržel).  

 

Zapsal Vít Hušek, Praha 3.11. 2009 

http://www.patristics.org.uk/

