Zápis ze schůze Patristické společnosti ČR
konané dne 30. 5. 2014 v Olomouci

Schůzce se konala při příležitosti mezinárodní konference o Klementovi z Alexandrie (Colloquium
Clementinum II: Clement’s Biblical Exegesis) na CMTF UP v Olomouci v pátek 30. května. Schůze byla
svolána na 13:00 hod., usnášeníschopná byla od 13:30 hod. (dle čl. 7.6 stanov), jednání skončilo
v 13:45 hod. Vedením schůze byl pověřen jednatel společnosti V. Hušek.
Přítomni: členové společnosti (9 z celkových 54): Vít Hušek, Matyáš Havrda, David Vopřada, Veronika
Černušková, Róbert Horka, Marcela Andoková, Walerian Bugel, Jiří Farský, Radomír Bužek;
prezenční listina přiložena k zápisu.
Program:
1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2014, aktuality na poli patristického bádání
2. Patristická konference v roce 2015 a jiné návrhy projektů
3. Registrace nových členů
4. Hlasování
5. Diskuse
Hlavní výsledky jednání:
Ad 1.
Hlavní aktivitou společnosti v roce 2014 bylo uspořádání mezinárodní patristické konference, která se
konala v Olomouci ve dnech 29.–31. května 2014 v rámci projektu „Historie a interpretace Bible“
(GAČR P401/12/G168) a za podpory Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Na konferenci zaznělo
15 referátů, z toho dva přednesli členové společnosti V. Černušková a M. Havrda. Vydání sborníku
z konference bude předmětem dalšího jednání, přednostně bude osloveno vydavatelství Brill, které
vydalo i sborník z předchozí klementovské konference. Více informací na stránce konference:
http://www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost/clement2014.htm.
Ve dnech 8.–11. května 2014 se v Praze na ETF konala konference s názvem The Process of Authority.
Tématem konference byl vznik a předávání autority biblického textu a vztah mezi touto autoritou a
tradicí biblického textu. Konference proběhla rovněž v rámci projektu „Historie a interpretace Bible“,
z členů společnosti přednesli referáty J. A. Dus, R. Fialová, V. Hušek, P. Kitzler a J. Bartoň. O vydání
sborníku projevilo zájem vydavatelství Walter De Gruyter (v rámci řady Deuterocanonical and
Cognate Literature Studies). Více informací na stránce projektu:
http://cbs.etf.cuni.cz/cz/historie-a-interpretace-bible/konference1.html.
Ve dnech 20.–21. listopadu 2014 (upřesněné datum) se v Brně bude konat workshop s názvem
Diegesis v řecké literatuře pozdní antiky a raného středověku (pořádá M. Kulhánková a A. Sarkissian).
Konference proběhne v rámci grantového projektu „Raně byzantské narativní texty v zrcadle moderní
literární teorie“. Společnost přijala na konferencí záštitu a stala se spolupořadatelem (bez finančních
či organizačních povinností). Více informací na stránce konference:
http://95.muni.cz/en/event/diegese-v-recke-literature-pozdni-antiky-a-raneho-stredoveku/.
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Ve dnech 17.–20. září 2014 se v Římě bude konat konference o Řehořovi z Nyssy na téma Kázání na
Velepíseň, hlavním pořadatelem je prof. Giulio Maspero. Několik členů společnosti se přihlásilo
s příspěvkem. Více informací na stránkách konference: http://www.gregoryofnyssa.org.
Ve dnech 9.–10. října 2014 se ve Lvově bude konat konference s názvem The Knowledge of God: East
and West. Dogmatic and Spiritual Dimensions. Několik členů společnost plánuje účast, možnost
přihlásit příspěvky je do konce června. Více informací je na stránkách konference.
Vydání sborníku z loňské konference nebylo plánováno, některé příspěvky byly dopracovány
k publikaci a vycházejí jednotlivě či v tematických skupinách (např. Studia theologica 1/2014,
2/2014).
Další publikace z poslední doby:
Walerian Bugel upozornil na několik publikací nakl. Pavel Mervart:
 Ilarion Alfejev, Kristus – vítěz nad podsvětím. Téma sestoupení do pekel ve východokřesťanské
tradici. Z anotace: autor postupně analyzuje novozákonní spisy, apokryfy, památky raně
křesťanské poezie, díla východních i západních církevních Otců, dále pak hymny Efréma
Syrského a kondaky Romana Meloda a v neposlední řadě také liturgické knihy. Některé texty
z řečtiny a syrštiny jsou do češtiny přeloženy vůbec poprvé.
 Grígórios Abulfaradž Barhebraeus, Kratochvilná vyprávění, přel. S. Segert. Z anotace: autor
předává mudrosloví pestré směsice národů (Řeků, Židů, Arabů, Peršanů, Syřanů, Indů aj.).
Autorem knihy je Grígórios Abulfaradž Barhebraeus (1226 –1286), arcibiskup syrskojakobitské církve, všestranný vzdělanec, filosof, filolog a polyhistor, považovaný za největšího
syrského učence všech dob.
 Andreas E. Müller, Hora Athos. Dějiny mnišské republiky, přel. V. Drbal (první novodobá
publikace o Svaté hoře v češtině).
 Nina V. Sinicinovová, Odysea Maxima Řeka. Renesanční Itálie – Athos – Moskevská Rus.
 Parrésia VI (2012): Revue pro východní křesťanství (vyšlo v roce 2013.
Jiří Farský upozornil, že v nakl. Pavel Mervart vychází latinský překlad úplného básnického díla
Otokara Březiny (Básnické spisy / Opera poetica), překlad pořídil Jan Šprincl.
Róbert Horka připomenul svůj překlad dvou Augustinových homilií:
 Homília sv. Augustína č. 239A auct. (= Moguntanus 7, Dolbeau 3) O Hlase a Slove na Sviatok
narodenia sv. Jána Krstiteľa: úvodná štúdia, komentár, slovenský preklad Róbert Horka, Július
Pomšár a Ján Janček, in Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis
10,2 (2013): 18-43.
 Homília sv. Augustína č. 359B (= Moguntanus 5, Dolbeau 2) O poslušnosti: úvodná štúdia,
komentár, slovenský preklad Róbert Horka, in Acta facultatis theologicae Universitatis
Comenianae Bratislaviensis, přijato k uveřejnění.
Vzhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným majetkem, zpráva o hospodaření nebyla
projednávána.
V důsledku schválení nového občanského zákoníku se společnost formálně stala spolkem.
Požadované změny (úprava názvu společnosti, úprava stanov apod.) budou předmětem jednání příští
schůze společnosti.
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Ad 2.
Ve dnech 10.–14. srpna 2015 se v Oxfordu bude konat 17. mezinárodní patristická konference.
Možnost přihlásit příspěvky je do konce roku 2014, možnost registrace za zvýhodněnou cenu (£220
namísto £250) je pouze do konce října 2014. Již na minulé konferenci organizátoři avizovali, že po
naplnění kapacity konference bude přijímání příspěvků uzavřeno, totéž platí pro registrace účastníků.
Proto je vhodné se přihlásit a registrovat co nejdříve. Více informací na stránce konference:
www.oxfordpatristics.com
V roce 2015 bude uspořádána národní konference, jejíž téma, místo a dobu konání určí organizátoři
(předběžně Olomouc, září). V úvahu připadá výběr některého z témat, kterým v předchozích letech
nebyla věnována větší pozornost, nebo opět uspořádání konference s širším záběrem, kde by
referující mohli představit oblast svého zájmu. Organizace konference se ochotně ujala Veronika
Černušková, za což sklidila nadšený aplaus.
(Doplněno dodatečně:) Dominik Opatrný sestavil přehled „bodovaných“ teologických časopisů (tj.
recenzovaných periodik dle českého Seznamu a časopisů z databází ERIH a Scopus) a velkodušně ho
nabízí k použití na stránkách České společnosti pro katolickou teologii:
http://www.cskt.cz/O-nas/Prehled-bodovanych-teologickych-casopisu.

Ad 3.
Do společnosti byli přijati 2 nové členky, jejichž přihlášky byly doručeny v době od minulé valné
hromady: Edita Mendelová a Sylva Ondrejičková.

Ad 4.
Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2014 dle bodu 1 (všichni přítomní pro) a plán
činnosti na rok 2015 dle bodu 2 (všichni přítomní pro).
Příští valná hromada se bude konat v rámci národní konference v roce 2015 (dle bodu 2).

Zapsal Vít Hušek, v Olomouci 9. 6. 2014
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