Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
pořádá konferenci
k 50. výročí vyhlášení

Pastorální konstituce
o církvi v dnešním světě
Gaudium et spes
26. 11. 2015 od 18 hodin
Čítárna Karla Skalického v Klášteře, Piaristické náměstí v Českých
Budějovicích
27. - 28. 11. 2015
Historická budova Jihočeského muzea – přednáškový sál
Dukelská 1, České Budějovice (vchod ze Senovážného náměstí)
PROGRAM KONFERENCE:
Čtvrtek 26. 11. 2015
18.00
prof. Karel Skalický, Četba oblíbených pasáží
Gaudium et spes
Pátek 27. 11. 2015
9.00
Registrace účastníků
9.30
Zahájení konference
doc. Tomáš Machula (děkan TF JU)
mons. Vlastimil Kročil (diecézní biskup)
prof. Libor Grubhoffer (rektor JU)
Hlavní referát: prof. Ansgar Kreutzer
Postoje papeže Františka jako rozvinutí myšlenek Gaudium et spes
Konstituce Gaudium et spes byla postavena na myšlence solidarity
křesťanů se světem, zejména s lidmi chudými a trpícími. Radosti a
naděje, smutky a úzkosti těchto lidí mají vzít křesťané za vlastní tak,
jako je vzal za vlastní Ježíš Kristus. Současný papež František tuto
výzvu Gaudium et spes uchopil jako vůdčí myšlenku svého pontifikátu.
Podaří se mu ji pevně vtělit do katolické církve? Nebo jsou jeho slova a

postoje jen vnějškovou dekorací, která je sice přitažlivá, ale na praxi
křesťanů nebude mít vliv?
Tento blok moderuje doc. Michal Opatrný, překládá Mgr. Marta
Rynešová.
prof. Paul M. Zulehner
prof. Jiří Hanuš
doc. David Václavík
Kultura a solidarita: Gaudium et spes a kulturní paradigma 21. stol.
Konstituce Gaudium et spes dala katolické církvi výrazný podnět, aby
docenila hodnoty „lidského ducha a přírody“. Během padesáti let se
však kulturní paradigma změnilo. Jaké hodnoty lidského ducha a
přírody je třeba docenit dnes? Jak se od doby vyhlášení Gaudium et
spes změnilo pojetí církve? Co se dnes rozumí světem, se kterým má
podle Gaudium et spes církev vést dialog a inspirovat se v něm? Jakou
naději mají v dnešní kultuře oběti defektů, které lidskou společnost
desolidarizují?
Tento blok moderuje doc. Michal Opatrný, překládá Mgr. Marta
Rynešová.
Přednášející:
prof. Pavel Ambros
prof. Martin C. Putna
prof. Helmut Renöckl
Přichází éra věčného míru, nebo "svatá válka"? Gaudium et spes,
mezinárodní vztahy a perspektivy globalizace
Tematická sekce se zaměří na reflexi a aktualizaci témat globálního
rozměru v Gaudium et spes, zejména mezinárodních vztahů,
globálního rozvoje a otázek bezpečnosti, na další vývoj v daných
oblastech v následujících padesáti letech a zejména pak perspektiv
v kontextu současných ekonomických, politických a bezpečnostních
trendů v globalizovaném světě.
Tento blok moderuje František Štěch, Th.D., překládá Mgr. Michal
Novotný.
Přednášející: PhDr. Roman Míčka (TF JU)
Assoc. prof. Shaji G. Kochuthara (DVK, Bangalore, Indie)
PhDr. Marián Sekerák (FSV UK Praha, Slovensko)

Sobota 28. 11. 2015 od 9 hod
Manželství a rodina v Gaudium et spes a v realitě dneška
Gaudium et spes nabízí nový pohled na manželství a rodinu. Opouští
dosavadní, tradiční pojetí manželství jako hierarchicky uspořádaného
společenství manželských dober a cílů. Nabízí pojetí nové, dynamické,
biblicky zdůvodněné, s důrazem na personální hledisko manželství. V
současnosti je možné se ptát po relevanci tohoto pojetí jak v
pokoncilních církevních dokumentech a teologické reflexi, tak v
soudobé realitě vyznačující se různorodostí a nestabilitou vztahů,
demografickou otázkou apod.
Tento blok moderuje Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.
doc. Jindřich Šrajer
Dr. Josef Zeman
doc. Dana Hamplová
Obraz dnešního člověka v Gaudium et spes a v zrcadle dalších
náboženských výpovědí
Konstituce Gaudium et spes se již svým pojetím snaží oslovit všechny
lidi dobré vůle. Lze říci, že nehovoří o člověku, ale promlouvá k němu.
Člověka konstituce charakterizuje důrazem na důstojnost a svobodu
svědomí, rozum a svobodnou vůli. Je toto pojetí člověka srozumitelné
i v dnešní rozkolísané době padesát let od vyhlášení konstituce? Jak je
dnes člověk pojímán v jiných náboženských systémech? Jak člověk
odpovídá na to, jak k němu náboženské systému promlouvají?
Tento blok moderuje Martin Klapetek, Ph.D.
doc. János Wildmann
doc. Pavel Hošek
prof. Luboš Kropáček

Člověk – tvůrce nebo stvoření? Jak rozumět „zodpovědnosti za svět“
padesát let po Gaudium et spes z hlediska environmentalistiky
Obsahová reflexe Gaudium et spes z odstupu půl století umožňuje
uchopit téma člověka a světa v nových souvislostech. K vlastnímu
poselství konstituce patří apel na úsilí o všestranný rozvoj člověka a
světa, avšak v současnosti je třeba promýšlet rovněž to, jaký rozvoj lze
legitimně pokládat za zodpovědný. Tematický blok vychází z toho, že

vedle sociálního a ekonomického pilíře je veřejný prostor každé
rozvinuté společnosti utvářen pilířem environmentálním, k němuž má
co říci také křesťanství.
Tento blok moderuje Mgr. Lucie Kolářová, Th.D.
Marek Vácha, Ph.D.
prof. Hana Librová
prof. Bedřich Moldan
15.45
Zakončení konference
doc. Michal Opatrný, doc. Jindřich Šrajer

Organizační pokyny
Vstup na konferenci 100Kč. Při registraci e-mailem na adrese:
gaudiumetspes@tf.jcu.cz a vstupné pouze 50Kč. Studenti po
předložení karty ISIC zdarma.
Součástí konference je i drobné občerstvení. Po každém bloku
následuje přestávka na kávu 15 min. Přestávka na oběd 27.11. 2015
je od 12.45 do 14.30 hodin a 28.11. 2015 od 12.45 do 14.00 hodin.
Tlumočení konference je zajištěno.
Další informace najdete na www.tf.jcu.cz

