9.–12. dubna 2015 v Praze

Mezinárodní konference k 600. výročí
mučednické smrti mistra Jana Husa

Rok 2015 je rokem 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa
na kostnickém koncilu. Toto výročí je pro nás velmi důležité; mistr
Jan Hus svým životem a smrtí podnítil v Českých zemích reformní
hnutí, které o století předběhlo reformaci evropskou, jejíž iniciátoři
(předně Martin Luther) se v Husovi zhlédli. Mistr Jan Hus zůstává
symbolem, který nás od té doby provází dějinami, a vztah k němu
bývá často demonstrací určitého dobového sebenazření.
Srdečně Vás zveme k účasti na mezinárodní
teologické konferenci, která se uskuteční
v Praze ve dnech 9.–12. dubna 2015.
Pořádá ji Českobratrská církev evangelická
a Evangelická teologická fakulta Univerzity
Karlovy ve spolupráci s Církví československou
husitskou, promluví zde čeští a zahraniční
odborníci z řad teologů a historiků.

Konferenčními jazyky budou čeština, němčina
a angličtina. Konference si klade za cíl
připomenout život a dílo mistra Jana Husa
a přiblížit tehdejší společenský a teologický
kontext; v nemenší míře se pak příspěvky
zaměří na vztah Husa k době nynější, dotknou
se tématu současné sekularizované společnosti
a Husovým odkazem se účastníci budou zabývat
i v ekumenickém kontextu.

Účast na konferenci je zdarma, příspěvek na stravu 400 Kč,
příspěvek na stravu a ubytování 1 000 Kč.
Bližší informace vám sdělí ekumenické oddělení ÚCK.
Na této adrese si můžete také vyžádat formulář přihlášky.

ekumena@e-cirkev.cz

Praha 9.–12. dubna 2015

Program Mezinárodní konference
k výročí mučednické smrti mistra Jana Husa

Čtvrtek
9. dubna 2015

Pátek
10. dubna 2015

Zotavovna VS ČR Praha
Na Květnici 1105/10, Praha 4

Veřejné jednání – Senát ČR
Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1

od 16.30 Registrace

9.30	Úvodní pozdrav –
předseda Senátu,
představitel ČCE

• Pohledy z různých zemí a církví I

10.00	Jan Hus – život a dílo
– Dušan Coufal,
medievalista, Centrum
medievistických studií,
Filosofický ústav AV ČR

15.30	Role Jana Husa
v reformační
interpretaci v naší zemi

18.30 Večeře
19.30	První setkání
a přivítání účastníků
• Joel Ruml, synodní senior
Českobratrské církve evangelické,
• Daniel Fajfr, předseda Ekumenické
rady církví v ČR
• Úvod do české reformace –
Peter Morée, odborný asistent
na katedře církevních dějin ETF UK
• Křesťanství v české společnosti
–Petr Pabian, církevní historik
a sociální vědec, Univerzita Pardubice

22.00 Závěr prvního dne

12.15	Přestávka s občerstvením
13.30	Role Jana Husa
v reformační
interpretaci v naší zemi

15.00 Káva

11.30	Jan Hus a současný
český ekumenický
kontext – kardinál
Dominik Duka,
arcibiskup pražský
a primas český

Neděle
12. dubna 2015

Zotavovna VS ČR Praha
Na Květnici 1105/10, Praha 4

9.30	Bohoslužby a setkání
v pražských sborech

9.30	Reflexe a rozhovory
k tématu Reformace
a sekularizace

(Následně možnost výpravy
do Tábora, spojené s návštěvou
Husitského muzea a obědem,
návrat do Prahy odpoledne.)

• Úvodní slovo – Michael Bünker,
biskup Evangelické církve a. v.
v Rakousku, generální tajemník
Společenství evangelických církví

• Pohledy z různých zemí a církví II
• Zazní příspěvky z Itálie, Německa,

10.45	Jan Hus a jeho
význam pro dnešní
společnost – Jana
Nechutová, profesorka
latinské medievalistiky,
Masarykova univerzita
v Brně

Sobota
11. dubna 2015

Francie, Anglie, Skotska, USA,
Koreje, Slovenska a Švýcarska

v Evropě
• Klaus Fitschen, profesor církevních
dějin, starověk a novověk, teologická
fakulta university v Lipsku
• Tomáš Butta, biskup – patriarcha

17.00 Zakončení

Církve československé husitské

17.30 Večeře

13.00 Oběd, káva

20.00	Koncert v kostele
Martin ve zdi – hudba
z reformační doby:
Naši pěvci (Antonín
Dvořák: Biblické písně,
Carl Loewe: Úryvky
z Oratoria Jan Hus)

15.30	Procházka Prahou
v Husových stopách
19.00	Slavnostní společná
večeře a společné
neformální posezení

Konference se koná
za finanční podpory
Evangelické luterské
církve v Bavorsku.

