
fi lokalie

CENTRUM
Pro Oriente
Christ iano

Úterý 13. listopadu 2012
16:00 
otevření konference ve znamení odkazu otce Tomáše kardinála Špidlíka

Přivítání a představení účastníků a hostů konference
Prokop Brož, úvodní slovo
Karel Sládek, Filokalie a spiritualita v díle Tomáše Špidlíka
Luisa Karczubová, Český překlad Filokalie
Panelová diskuse

Večeře (pro přednášející a hosty)

Středa 14. listopadu 2012
9:00 
Zahájení konferenčního dne

9:15
Michelina Tenace, Filokalie a Jan Cassian (hlavní přednáška)

10:15
Kulatý stůl: Filokalie a spiritualita osobností církve (příspěvky do 20-ti minut)
Jaroslav Brož, Filokalie a Izák Syrský: mlčení (šeljá) jako základní zákon duchovní cesty
Mlada Mikulicová, Filokalie a Izajáš ze Skétis: hesychastická terminologie v Izajášových asketických spisech
Wolfgang Dickhut, Filokalie a Lorenzo Scupoli: prvky Scupoliho teorie vůle v textech Filokalie

10 minutová přestávka

Adalberto Mainardi, Filokalie a Paisij Veličkovskij
Václav Ventura, Filokalie a Lev Gillet

13:00 oběd 
(zajištěn jen pro přednášející)

14:30
Kulatý stůl: Filokalie jako hnutí duchovní obrody (příspěvky do 20-ti minut)
Parush R. Parushev, Filokalie a raná slovanská spiritualita: od duchovního hnutí k utopii
Cyril Hovorun, Filokalie a obroda řecké církve: filokalická renesance v kollyvadském hnutí (příspěvek bude přečten)
Kateřina Bauerová, Filokalie a ruská náboženská renesance: setkání hesychasmu se sofiologií
Michal Hospodár,  Filokalie na Slovensku: počátek vlivu Filokalie na slovenskou křesťanskou zbožnost

10 minutová přestávka 

16:00
Kulatý stůl: Filokalie v současné spiritualitě a pastoraci (příspěvky do 20-ti minut)
Pavel Ambros, Představivost a obrazotvornost ve vnitřní modlitbě: příklad recepce Filokalie ve formaci
Michal Altrichter, Filokalie a způsoby duchovního čtení
Luisa Karczubová, Modlitba podle Filokalie

Závěr a poděkování

Konferenci pořádá
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Centrum Pro Oriente Christiano
Thákurova 3, Praha 6

Kontakt a info: filokalie@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

Pro veřejnost vstup volný.
Tlumočení do angličtiny bude zajištěno.

Filokalie, v překladu jako „láska k dobru”, je sbírkou duchovních textů církevních
Otců východní křesťanské tradice. Byla na počátku nejednoho duchovního obrození 
a je též výzvou pro současnou spiritualitu. Konference pořádaná u příležitosti českého
překladu Filokalie představí slovy zahraničních i domácích odborníků duchovní odkaz
tohoto jedinečného pokladu hesychasmu.


