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Zápis z valné hromady Patristické společnosti ČR, z.s.   

konané dne 20. 9. 2018 v Bratislavě 

 

 

  

Valná hromada se konala ve čtvrtek 20. září 2018 na Teologické fakultě Trnavské univerzity 

v Bratislavě při příležitosti mezinárodní konference Priatelia a oponenti – Friends and opponents: 

How did Church Fathers write about their friends and opponents. Valná hromada byla svolána na 

18:10 hod., usnášeníschopná byla od 18:40 hod. formou náhradního zasedání dle čl. 7.6 stanov. 

Jednání skončilo v 19:00 hod. Jednání valné hromady řídil tajemník společnosti Vít Hušek.  

 

Přítomni  

členové společnosti (12 z celkových 62): Marcela Andoková, Markéta Bendová, Illya Bey, Radka 

Fialová, Jiří Hoblík, Róbert Horka, Vladimír Hrabal, Vít Hušek, Lenka Karfíková, Edita Mendelová, 

Jana Plátová, David Vopřada;  

uchazeči o členství: Tomáš Mikulka; 

hosté: členové Slovenské patristické společnosti; 

prezenční listina přiložena k zápisu.  

 

Program:  

1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2018 a aktuality na poli patristického bádání. 

2. Plán dalších aktivit, zejména patristická konference 2019. 

3. Registrace nových zájemců o členství. 

4. Diskuse. 

 

 

Hlavní výsledky jednání:  

  

Ad 1.  

Informace o konferencích, které se konají během roku 2018:  

 Valná hromada společnosti se konala při příležitosti mezinárodní konference Priatelia a 

oponenti – Friends and opponents: How did Church Fathers write about their friends and 

opponents.  

 V září 2018 se v Paříži konala konference věnovaná Řehořovi z Nyssy a jeho spisu O modlitbě 

Páně. Na konferenci vystoupili členové společnosti L. Karfíková.  

 

Publikace z poslední doby:  

Nejbližší připravované publikace v nakl. Vyšehrad (nyní součást skupiny Albatros Media):  

 L. Karfíková, Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena; 

 Kniha Izajáš, ediční řada Septuaginta, připravují J. Plátová a G. Vlková; 

 F. Čapek, Archeologie starého Izraele; 

 R. Fialová, Justin Mučedník a jeho Bible; 

 Augustin, O Trojici, připravuje P. Černuška; 

 Rukopisy z Nag Hammádí 5 

V nakl. Oikúmené vyšly v poslední době tyto publikace:  

 Klement Alexandrijský, „Stromata VIII“. Rejstříky ke Stromatům I-VII, připravili M. Havrda, 

V. Černušková, J. Plátová a M. Šedina (ve spolupráci s R. Bužkem); 
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 Bernard z Clairvaux, Apologie pro opata Viléma, přel. I. Adámková. 

 M. Šedina, Sny křesťanských proroků. Svět jako vůle a představa v Órigenově polemice 

s Kelsem. 

Nejbližší připravované publikace v nakl. Oikúmené:  

 Řehoř z Nyssy, Život Mojžíšův, připravuje M. Bendová; 

 Órigenés, Proti Kelsovi III-IV, připravuje Miroslav Šedina; 

 Řehoř z Nyssy, O modlitbě Páně, připravuje M. Marunová; 

 Klement Alexandrijský, Vychovatel, připravuje V. Černušková; 

 Počátky ariánského sporu, připravuje P. Dudzik.  

Další připravované publikace:  

 Venantius Fortunatus, Vita Martini, připravuje R. Horka.  

 

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

projednávána.  

Hlasování: Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2018 (všichni přítomní pro).  

 

 

Ad 2.  

Ve dnech 19.-24. srpna 2019 se v Oxfordu bude konat pravidelná mezinárodní patristická 

konference (XVIII. International Conference on Patristic Studies). Přihlašování příspěvků je možné do 

prosince 2018.  

Ve dnech 28.-31. srpna 2019 se v Bratislavě bude konat kongres Mezinárodní společnosti pro 

katolickou teologii (ESCT), tématem bude Hope: Where does our Hope Lie? Konferenci bude 

předřazena sekce Emerging scholars (pro doktorandy a postdoky). Po slavnostním zahájení v hotelu 

Grand Plazza bude následovat jednání v sekcích. Jednacími jazyky bude angličtina, francouzština a 

němčina. Přihlašování na konferenci bude spuštěno v únoru 2019, při brzké registraci bude nabídnuta 

sleva. Podrobnosti budou zveřejňovány na stránce konference https://www.esctcongress2019.net.  

Informaci přednesl Miloš Lichner, místopředseda ESCT a hlavní pořadatel konference.  

V říjnu 2019 se ve Lvově bude konat kolokvium na téma Imago dei, pořádá prof. Theresia 

Hainthaler.  

Koncem května se v Lucku na Volyni bude konat konference na téma Obnovení církevního života 

jako návrat k tradici svatých otců. Podrobnější informace budou rozeslány později mailem. Informaci 

přednesl Illya Bey.  

Každoročně v září se v Kyjevě koná Uspenské čtení k Zesnutí Bohorodice. Informaci přednesl Illya 

Bey. 

Hlasování: Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2018 (všichni přítomní pro).  

 

Ad 3. O členství ve společnosti projevili zájem Tomáš Kovačík a Tomáš Mikulka. Proti jejich přijetí 

nebyla na valné hromadě vznesena námitka (ve smyslu čl. 4 odst. 2-3 stanov), a tím byl přijat za 

člena.  

 

 

Ad 4. Rámci oxfordské konference v příštím roce proběhnout volby do výboru Mezinárodní 

patristické asociace (AIEP/IAPS), volit se bude (přinejmenším) předseda a jeden místopředseda. 

Informaci přednesla Lenka Karfíková.  

https://www.esctcongress2019.net/
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 Sborník z bratislavské konference bude připraven k vydání v Polsku, příspěvky lze předložit 

v angličtině, němčině či francouzštině do 15. 1. 2019, maximální délka je 1AA (20 nms).  

Příští valná hromada se bude konat v srpnu 2019 v rámci XVIII. International Conference on 

Patristic Studies v Oxfordu (dle bodu 2).  

 

 

Zapsal Vít Hušek, v Olomouci 1. 10. 2018 


