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Aktuální číslo: DOXA 15
Nové číslo časopisu DOXA ke stažení   zde .

Vážení čtenáři,
v čase, kdy epidemie dlouhodobě leptá vztahy, jež pojí společnost
i akademickou obec, nabývá zpravodaj Doxa, který je nástrojem komunikace
a společenství, zvláštního významu. Jsem proto rád, že k vám jeho
prostřednictvím opět přistupujeme, a prosím o vaši pozornost a o vaši
vytrvalou přízeň...   číst dále
Obsah aktuálního čísla
•   Editorial
• Focus: Naše Věda

•   Trinitární ontologie lidské osoby , Pavel Frývaldský
•   Etika v mezinárodním kontextu , Petr Štica
•   K limitům a příležitostem právní vědy , Jakub Kříž
•   Vatikánské archivy, inovativní zdroj poznání , Marek Šmíd
•   Starší literatura v dobovém kontextu , Miloš Sládek
•   Falza a středověké sochy ze sbírky F. F. d’Este  Michaela Ottová

• Akademický život
  Cibulkův archiv

• Absolvent
•   Radost, služba, smíření , Jakub František Sadílek OFM – Pavlína Bílková
•   Kategoriální a teritoriální pastorace , Vladimír Hudousek – Radek Tichý:

• Minulost a přítomnost
  Premonstráti – profesoři teologie , Hedvika Kuchařová

• Za hranice
  Lipsko , Martin Boukal – Anna Kopová

• Vzpomínáme
  Vratislav Jiljí Slezák (1932–2020)  , Ondřej Salvet

• Aktivity
  Alma a UKAŽ
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•   Informace

•   Nadační fond Arnošta z Pardubic

•   Obálka
Časopis Doxa

Řecké slovo ???? (doxa) má mj. tyto základní významy: sláva, nádhera, majestát; jas, lesk, záře; pověst, vážnost,
uznání; mínění, názor, domněnka, zdání; domýšlivost, nadutost, pýcha. Katolická teologická fakulta chce pomocí
zpravodaje Doxa informovat o tom, jak se pro slávu trojjediného Boha a dobro církve věnuje poznání Ježíše Krista, v
němž je svět stvořen a veden k završení, a toho, jak křesťanská víra utvářela dějiny lidstva a jeho kulturu. Nechceme
vystupovat domýšlivě, ani budit falešné zdání. Usilujeme nicméně o to, abychom získali dobrou pověst a byli proto
bráni vážně, s přátelskou náklonností a uznalostí, s účinnou podporou všeho druhu. Zvláště se obracíme k přátelům a
absolventům, kteří jsou naší „radostí a slávou“ (Flp 4,1).

DOXA je zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Fakulta vás chce jeho prostřednictvím informovat o
svých „radostech a nadějích, smutcích a úzkostech“. Chce spolu s vámi hledět do minulosti, přítomnosti i budoucnosti,
a tak je s vámi sdílet. Co to znamená, řekneme-li Katolická teologická fakulta? Označujeme tak instituci, jež svou
objektivitou překračuje všechny jednotlivce, kteří jsou s fakultou spojeni, i jejich prostý součet. Míněna je část
veřejnoprávní univerzity (dle civilního práva) a samostatná právnická osoba, jíž dává subjektivitu Apoštolský stolec a
jež je proto vůči místní církvi exemptní (dle kanonického práva). Takto naše fakulta trvala i v dobách, kdy se k ní nikdo
nehlásil a kdy nemohla plnit své poslání. Teologická fakulta byla v r. 1347–1348 předmětně vymezena jako ta část
pražské univerzity, jež se věnuje reflexi víry katolické církve. Dnes tak činí jednak na základě toho, co katolická církev
jako adresátka Božího zjevení sama je a v co věří, jednak na základě studia kulturních projevů, jež si tato víra v průběhu
dějin dala.

Když vám předkládáme zpravodaj Doxa, činíme to proto, abychom vás informovali o tom, kdo jsme a jak se snažíme
plnit poslání, jež nás spojuje. A také proto, abychom vás požádali o přízeň a pomoc. Již nyní za ni děkujeme. Pokud
chcete dostávat nové číslo Doxy automaticky ihned po vydání do své emailové schránky, přihlašte se prosím do   Klubu
absolventů a přátel KTF UK .
Vojtěch Novotný
vedoucí redaktor

Předchozí čísla ke stažení:

  1/2015
Liturgie

  2/2015
Pastorační konverze

  3/2016
Boží milosrdenství

KTF-1916.html
KTF-1916.html


Compiled Apr 19, 2022 8:14:59 AM by Document Globe ®   3

  4/2016
Je teologie vůbec zapotřebí?

  5/2016
Kazatelna

  6/2017
Čert

  7/2017
Modlitba

  8/2018
Svaté přijímání

  9/2018
Správná viditelnost církve
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  10/2019
Statečnost

  11/2019
Duše

  12/2020
Humor

  13/2020
Samota

  14/2021
Tvář


