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Vážení čtenáři,
vítám vás u zpravodaje Doxa! Tentokrát píšeme hlavně o humoru. Běžně se lze setkat s představou, že křesťan je
smutný: odpírá si potěšení,
trpí pocity viny, myslí na smrt. Má sice být radostný, ale tak nějak… duchovně. Jeho Bůh ho přetěžuje nároky a odvádí
do zásvětí, v němž je místo pouze pro strnulou posvátnost.
Kam se jen poděli bohové Homérovi, jejichž Olymp se otřásal pověstným „neutišitelným smíchem“? . . . číst dále
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Editorial
Focus: Humor
•
Trochu vážně o humorus Karlem Vránou , Barbora Šmejdová
•
Podoby Božího humoru , Ctirad V. Pospíšil - Pavel Frývaldský
•
O humoru v křesťanském umění , Vít Vlnas - Viktor Kubík
•
Humor, svoboda vyjádření, blasfemie , Tomáš Halík - Vojtěch Novotný
Akademický život
Technicko-hospodářští pracovníci
Absolvent
•
Dějiny umění jsou ten svět , Marie Opatrná - Pavlína Bílková
•
Radostné srdce hojí rány , Ludmila Petrůj - Zuzana Matisovská
Minulost a přítomnost
Revokace a renovace teologické fakulty , Ivana Čornejová
Za hranice
Vitebsk , Naděžda Kruglová
Obhájené disertační a rigorózní práce
Informace a publikace
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•

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:
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Liturgie

2/2015
Pastorační konverze
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3/2016
Boží milosrdenství
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4/2016
Je teologie vůbec zapotřebí?

5/2016
Kazatelna

6/2017
Čert

7/2017
Modlitba

8/2018
Svaté přijímání

9/2018
Správná viditelnost církve

10/2019

11/2019

Compiled May 27, 2020 10:39:58 AM by Document Globe ®

12/2020

3

Statečnost

Duše
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