Zápis z valné hromady Patristické společnosti ČR, z.s.
konané dne 23. 9. 2016 v Bratislavě
Valná hromada se konala při příležitosti mezinárodní konference Patristická a stredoveká recepcia
Šalamúna. Kazateľ, Príslovia, Pieseň piesní na Teologické fakultě Trnavské univerzity (Kostolná 1,
Bratislava) v pátek 23. září 2016. Valná hromada byla svolána na 15:00 hod., usnášeníschopná byla od
15:30 hod. formou náhradního zasedání dle čl. 7.6 stanov. Jednání skončilo v 16:00 hod. Jednání
valné hromady řídil tajemník společnosti Vít Hušek.
Přítomni
členové společnosti (11 z celkových 61): Marcela Andoková, Markéta Bendová, Veronika Černušková,
Pavel Dudzik, Róbert Horka, Vít Hušek, Lenka Karfíková, Miloš Lichner, Edita Mendelová, Jiří
Pavlík, David Vopřada;
prezenční listina přiložena k zápisu.
Program:
1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2016 a aktuality na poli patristického bádání
2. Plán dalších aktivit, zejména patristická konference 2017
3. Registrace nových zájemců o členství
4. Volba předsedy, tajemníka, jednatelů a členů revizní komise na období 2016-2020
5. Diskuse.
Hlavní výsledky jednání:
Ad 1. Hlavní událostí společnosti je právě probíhající česko-slovenská konference, kterou ochotně
uspořádal M. Lichner se spolupracovníky. Další události od minulé schůze společnosti
(v chronologickém pořadí):
Nové stanovy společnosti, přijaté na minulé schůzi, byly bez připomínek registrovány
rejstříkovým soudem.
Ve dnech 28. září – 2. října 2015 se ve Varně konala ekumenická konference s názvem Sofia, the
Wisdom of God. Na konferenci vystoupili členové společnosti L. Karfíková a V. Hušek.
Ve dnech 17.–19. května 2016 se v Lublinu konala konference s názvem The Church Fathers in the
polemics against heresies, hojně navštívená polskými i zahraničními patrology. Na konferenci
vystoupil člen společnosti D. Vopřada.
Ve dnech 2.–3. září 2016 se ve Vilniusu konala konference Exegetical Traditions in Ancient
Philosophy, Judaism and Christianity: Their Origins and Cultural Background. Konferenci pořádala
Lithuanian University of Educational Sciences a Université Fribourg.
Ve dnech 4.–8. července 2016 se ve městě Brasília (v Brazílii) konala konference XI Symposium
Platonicum, kde s příspěvkem vystoupila předsedkyně společnosti L. Karfíková.
Publikace z poslední doby:
V nakl. Pavel Mervart vyšla Ióannés Klimakos, Nebeský žebřík, připravila Alena Sarkissian
V nakl. Oikúmené vyšly v poslední době tyto publikace:
 Lenka Karfíková, Filosofie Augustinova mládí.
 Órigenés, Proti Kelsovi I-II, připravil Miroslav Šedina.
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V nakl. Herder vyšel dlouho očekávaný svazek Gnadenlehre in Schrift und Patristik (Handbuch der
Dogmengeschichte, Band III/5a.1), který připravila L. Karfíková s týmem spolupracovníků (především)
z CMTF UP a ETF UK.
V nakl. Krystal OP, ediční řada Patristika, vyšly další dvě tematické antologie:
 Svatý Augustin, Vánoční promluvy, připravil David Vopřada
 Svatý Jan Chrysostomos, Povzbuzení pronásledovaným, připravil Jiří Pavlík
V nakl. Dobrá kniha ve spolupráci s Teologickou fakultou Trnavské univerzity vyšly publikace
 Sv. Augustín, O katechizovaní úplných začiatočníkov, připravil Miloš Lichner
 Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského staroveku II, připravili Miloš Lichner a
Katarína Karabová (obsahuje bilingvální úryvky z děl Ambrože Milánského, Vincenta
Lerinského, Hilaria z Poitiers, Augustina Aurelia, Apponia, Chromatia a Lva Velkého)
Vzhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným majetkem, zpráva o hospodaření nebyla
projednávána.
Hlasování: Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2016 (všichni přítomní pro).
Ad 2. Vít Hušek upozornil na připravovanou „synergickou“ konferenci s názvem Interactions in
Interpretation, která se bude konat 4.–5. května 2017 na ETF UK v Praze. Call for papers bude
přiložen k zápisu ze schůze, příspěvky lze přihlašovat do konce října. V rámci této konference se bude
také konat příští valná hromada.
Gabriela Vlková a Jana Plátová srdečně zvou na připravovanou konferenci s názvem Řecký text
Izajáše a Žalmů a jejich recepce v raně-křesťanské tradici (The Greek Isaiah and the Greek Book of
Psalms and Their Reception in the Early Christian Tradition), která se bude konat 15.–16. června 2017
v Olomouci. Zváni jsou biblisté a patrologové, z pozvaných přednášejících přislíbili účast Alain Le
Boulluec, Lorenzo Perrone, Eberhard Bons a Arie van der Kooij. Příspěvky lze přihlašovat do konce
roku, další informace jsou přiloženy k zápisu.
Vít Hušek upozornil na připravovanou konferenci o Mariu Victorinovi, která se bude konat 14.–
15. září 2017 v Praze. Z pozvaných přednášejících přislíbili účast Chiara O. Tomassi, John D. Turner,
Florian Zacher a Stephen A. Cooper. Call for papers bude rozeslán během listopadu.
Hlasování: Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2017 (všichni přítomní pro).
Ad 3. V době od minulé valné hromady byla radě společnosti doručena přihláška dr. Drahomíra
Suchánka ke členství ve společnosti. Proti jeho přijetí nebyla na valné hromadě vznesena námitka (ve
smyslu čl. 4 odst. 2-3 stanov), a tím byl přijat za člena.
Ad 4. Předsedkyní společnosti na období 2016-2020 byla znovu zvolena prof. Lenka Karfíková,
tajemníkem byl zvolen dr. Vít Hušek, za jednatele byli zvoleni dr. Jana Plátová, dr. Matyáš Havrda, dr.
Pavel Dudzik, členy revizní komise byli zvoleni: dr. Jan Amos Dus, dr. David Vopřada a dr. Iva
Adámková (všichni přítomní pro).
Ad 5. Příští valná hromada se bude konat v rámci konference Interactions in Interpretation v květnu
2017 (dle bodu 2).

Zapsal Vít Hušek, v Olomouci 3. října 2016
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