
Between Eternity and Historicity.
Exploring the "After" of Christianity
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 Interdisciplinární seminář

Náboženství a teologie dnes neslouží jako hlavní referenční rámec dnešní společnosti. Žijeme v rychle měnícím se
světě, který směřuje člověka k individuálnímu zaměřování se na sebe. Žijeme v sekulární době, v době po křesťanství.
Co takové tvrzení znamená? Jednou z možností, jak téma uchopit je perspektiva času. Dříve jsme žili v křesťanské
kultuře, ale tento svět se zdá být minulostí.  Jsme křesťané žijící po křesťanství.  Můžeme se pokusit tento proces zvrátit,
můžeme mu vyjít vstříc, ale nikdo jej nemůže popřít. Společně s Derridou však můžeme zvolit ještě jiný přístup a znovu
promyslet samotné základy křesťanství po konci křesťanství.

Mezinárodní seminář bude hledat odpovědi na následující otázky z pohledu současné kontinentální filosofie:
Je křesťanství neměnitelné a přijímá v dějinách pouze různé podoby?
Jaký je vztah křesťanství a dějinnosti?
Co znamená interpretovat křesťanství jako historické náboženství?
Seminář se koná od 9.00 v učebně P3. Jednacím jazykem je angličtina. Všichni jsou srdečně zváni. V případě
zájmu o účast prosíme vyplňte registrační formulář   zde .
Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách pořadatele –   Centra teologie, filosofie a mediální teorie
nebo na   FB .

Program semináře:
9.00 Welcome and Introduction to the Seminar
9.30 First Session
9.30–10.00 Main speaker: Martin Kočí (Charles University, Prague)

Theology, Faith and the Future of Metaphysical Thinking
10.00–10.10 First respondent: Filip H. Härtel
10.10–10.20 Second respondent: Jan Frei
10.20–11.00 General discussion

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMSojyD388o8U4OfLaHIfgWsdnjVIqOEgwgldjEXLNFNgvdA/viewform?c=0&w=1
http://www.theo-centre.cz/
https://www.facebook.com/events/1887917211479248/
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11.00–11.30 Coffee
11.30 Second Session
11.30–12.00 Main speaker: Colby Dickinson (Loyola University, Chicago)

Poverty of History, Poverty of Theology
12.00–12.10 First respondent: Gábor Ambrus
12.10–12.20 Second respondent: Jan Regner
12.20–13.00 General discussion
13.00–13.30 Lunch
13.30 Third Session
13.30–14.00 Main speaker: Justin Sands (North-West University, Potchefstroom)

After Onto-Theology: What Lies Beyond the ‘End of Everything’
14.00–14.10 First respondent: Pavel Roubík
14.10–14.20 Second respondent: Matej Kováčik
14.20–15.00 General discussion
15.00–15.30 Tea

Program ke stažení   zde .


