Zápis z valné hromady Patristické společnosti ČR, z.s.
konané dne 22. 8. 2019 v Oxfordu

Valná hromada se konala ve čtvrtek 22. srpna 2019 v restauraci King’s Arms v Oxfordu při příležitosti
XVIIIth International Conference on Patristic Studies. Valná hromada byla svolána na 19:00 hod.,
usnášeníschopná byla od 19:30 hod. formou náhradního zasedání dle čl. 7.6 stanov. Jednání skončilo
v 20:30 hod. Jednání valné hromady řídil tajemník společnosti Vít Hušek.
Přítomni
členové společnosti (8 z celkových 64): Marcela Andoková, Veronika Černušková, Pavel Dudzik,
Markéta Dudziková, Vít Hušek, Magdalena Marunová, Jana Plátová, David Vopřada;
uchazeč o členství: Róbert Andok;
prezenční listina přiložena k zápisu.
Program:
1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2019 a aktuality na poli patristického bádání.
2. Plán dalších aktivit, zejména patristická konference 2020.
3. Registrace nových zájemců o členství.
4. Diskuse.

Hlavní výsledky jednání:
Ad 1.
Informace o konferencích, které se konají během roku 2019:
 Valná hromada společnosti se konala při příležitosti XVIII. International Conference on
Patristic Studies. Na konferenci vystoupilo několik členů a přátel společnosti.
 Ve dnech 28.-31. srpna 2019 se v Bratislavě koná kongres Evropské společnosti pro
katolickou teologii (ESCT), tématem bude Hope: Where does our Hope Lie?, konferenci je
předřazena sekce Emerging scholars (pro doktorandy a postdoky), hlavním pořadatelem je
člen naší společnosti prof. Miloš Lichner, který se při této příležitosti stal předsedou ESCT;
blahopřejeme.
 Ve dnech 12.–13. září 2019 se v Praze koná mezinárodní konference Hellenism, Early Judaism
and Early Christianity: Transmission And Transformation Of Ideas, konferenci pořádají
členové společnosti Radka Fialová, Jiří Hoblík a Petr Kitzler. Podrobnosti na stránce
konference https://hellenismus.proweb.cz/prog.
 Ve dnech 12.-14. září 2019 se ve Lvově koná kolokvium na téma Imago dei, pořádá prof.
Theresia Hainthaler, na konferenci vystoupí členové společnosti Lenka Karfíková, Jana
Plátová a Vít Hušek.
 Ve dnech 17.-19. října 2019 se v Nyíregyháze koná konference na téma Body and Soul: The
Patristic Message to Pastoral Theology, pořádá dr. Miklós Gyurkovics.
 Ve dnech 16.–18. října 2019 se v Lublinu koná konference The Bible in the Patristic Time –
Translations & Spiritual Interpretation in the 1600th Anniversary of the Death of St. Jerome.
Podrobnosti na stránce NAPS: http://patristics.org/news-item/events/.
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Ve dnech 24.-26. října 2019 se v Lublani koná konference Hieronymus noster: International
Symposium on the 1600th Anniversary of Jerome’s Death, pořádají kolegové ze Slovinské
akademie věd a umění, univerzit v Lublani, Záhřebu, Štýrském Hradci a Varšavě.

Publikace z poslední doby:
V nakl. Vyšehrad vyšly v poslední době tyto publikace:
 L. Karfíková, Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena. Šest studií k Origenovu myšlení
a jeho ohlasu na Západě;
 F. Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starého Izraele;
 R. Fialová, Justin Mučedník a jeho Bible;
 W. Oerter a Z. Vítková (ed.), Rukopisy z Nag Hammádí 5;
 Kniha Izajáš, ediční řada Septuaginta, G. I. Vlková a J. Plátová.
Připravované tituly:
 Žalmy, ediční řada Septuaginta, připravuje P. Chalupa a kol.;
 Augustin, O velikosti duše, připravuje L. Karfíková;
 Bonaventura, O trojí cestě, připravuje J. Veselý a T. Nejeschleba;
 Augustin, O Trojici, připravuje P. Černuška.
V nakl. Oikúmené vyšly v poslední době tyto publikace:
 Órigenés, Proti Kelsovi III-IV, překl. Miroslav Šedina;
 Řehoř z Nyssy, Život Mojžíšův, překl. M. Bendová;
 Řehoř z Nyssy, O modlitbě Páně, překl. M. Marunová.
 Nejbližší Počátky ariánského sporu, překl. P. Dudzik (vyšlo v září);
připravované publikace v nakl. Oikúmené:
 Klement Alexandrijský, Vychovatel, připravuje V. Černušková (v sazbě);
 Isidor ze Sevilly, Etymologie XVII, připravují B. Kocánová a Z. Silagiová.
Ze slovenských publikací:
 Život svätého Martina z Tours, připravil M. Lichner, Trnava: Dobrá kniha: 2019;
Vzhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným majetkem, zpráva o hospodaření nebyla
projednávána.
Hlasování: Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2019 (všichni přítomní pro).

Ad 2.
Ve dnech 17.–18. září 2020 se v Praze bude konat konference na téma Věčnost, čas a dějiny
v patristickém myšlení, organizují Markéta Dudziková a Magdalena Marunová na ETF UK. Pozvánka
bude rozeslána.
V říjnu 2020 se v Římě bude konat konference o Klementovi Alexandrijském a Řehořovi z Nyssy,
organizuje Ilaria Vigorelli na Univerzitě Santa Croce. Pozvánka bude rozeslána asi v říjnu.
V květnu 2021 (předběžný termín) se bude konat kolokvium o Klementovi Alexandrijském,
organizuje Laura Rizzerio na univerzitě v Namuru.
Ve dnech 17.-20. srpna 2021 se v Santiago de Chile bude konat 23. origenovská konference na téma
Origen and the Development of the Christian Thought, bližší informace budou oznámeny později.
Hlasování: Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2020 (všichni přítomní pro).
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Ad 3. O členství ve společnosti projevili zájem Vít Hlinka a Róbert Andok. Proti jejich přijetí nebyla na
valné hromadě vznesena námitka (ve smyslu čl. 4 odst. 2-3 stanov), a tím byli přijati za členy.

Ad 4. Během patristické konference v Oxfordu proběhlo plenární shromáždění (20. 8. 2019) a zasedání
rady delegátů (21. 8. 2019) AIEP. Na této druhé schůzi bylo zvoleno nové vedení společnosti:
presidentkou se stala dosavadní vicepresidentka Patricia Ciner z Argentiny (což je velký úspěch pro
jihoamerický kontinent), vicepresidenty se nově stali náš kandidát Matthieu Cassin z Francie a pí
Bronwen Neil z Austrálie. Tajemníkem zůstává Marco Rizzi z Itálie a pokladníkem Anders-Christian
Jacobsen z Dánska. Informace o konferencích a další oznámení je třeba nadále posílat tajemníkovi
společnosti.
Adresy a více informací na stránkách AIEP: https://www.aiep-iaps.org/
Z agendy této schůze stojí dále za zmínku nově schválený program malých grantů pro rozvoj
regionálních patristických společností (v příloze), první grant tohoto druhu podpořil založení Ukrajinské
patristické společnosti 14. 9. 2019 ve Lvově. Rovněž byla otevřena diskuse o odstupňované výši
členských příspěvků podle platové úrovně členů (zatím v jednání). Také na příští oxfordskou konferenci
v r. 2023 bude AIEP udělovat stipendia začínajícím badatelům, o možnosti se o to ucházet budou
informovat národní korespondenti.
Příští valná hromada se bude konat v září 2020 v Praze v rámci konference Věčnost, čas a dějiny
(dle bodu 2). Jedním z bodů valné hromady bude volba předsedy, tajemníka, jednatelů a členů revizní
komise na období 2020-2024.

Zapsal Vít Hušek, v Olomouci 19. 9. 2019
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